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ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

 

Премія імені Петра Сороки  

 
1. Премія імені Петра Сороки: перші лауреати [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 13—19 лют. — С. 6 : фот.  
У Національному музеї української літератури відбулася урочиста церемонія 
нагородження та вручення дипломів і нагород лауреатів премії імені Петра Сороки. 

 
2. Палома, В. Один день із культурного життя столиці [Текст] / В. Палома // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 22 лют. — С. 8 : фот. — (На книжкову полицю). 

У Національному музеї української літератури відбулася урочиста церемонія 
нагородження та вручення дипломів і нагород лауреатів «Сорочиної премії». 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія  

імені братів Богдана та Левка Лепких 

 
3. Дмитрук, Г. Вітаємо з державними нагородами [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 1. 

З нагоди Дня Соборності України Президент України нагородив орденом княгині 
Ольги III ступеня Лесю Романчук — письменницю, звання заслуженого журналіста 
України присвоєно Миколі Шоту — власному кореспондентові у Тернопільській 

області газети «Урядовий кур’єр». 

 
4. Запрошуємо на вручення премії імені Братів Лепких [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 9 січ. — С. 1. 

У залі Тернопільської обласної філармонії відбудеться урочисте дійство з нагоди 

вручення Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богдана та Левка 
Лепких. 

 

5. Запрошуємо на вручення премії імені Братів Лепких [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 1. 

Громадська рада з присвоєння Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені 
братів Богдана та Левка Лепких визначилась з іменами кандидатів на здобуття премії 
в 2018 році. 
 

6. Запрошуємо на вручення премії імені Братів Лепких [Текст] // Свобода. — 

2019. — 9 січ. — С. 2 : фот. 

У залі Тернопільської обласної філармонії відбудеться урочисте дійство з нагоди 

вручення Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богдана та Левка 
Лепких. 

 

7. Золотнюк, А. Нагороди отримали найдостойніші [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Відзнаки).  

У залі Тернопільської обласної філармонії відбудеться урочисте дійство з нагоди 

вручення Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богдана та Левка 
Лепких. 
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8. Мричко, В. Нагородження лауреатів [Текст] / В. Мричко // Свобода. — 2019. — 

25 січ. — С. 1 : фот. — (Урочистості). 
У Тернопільській обласній філармонії відбулась урочиста церемонія нагородження 
лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Богдана та Левка 
Лепких за 2018 рік. 
 

9. У Тернополі запрошують на вручення премії імені Братів Лепких [Текст] // Наш 

день. — 2019. — 16—23 січ. — С. 2 : фот. 

У залі Тернопільської обласної філармонії відбудеться урочисте дійство з нагоди 

вручення Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богдана та Левка 
Лепких. 

 

Обласний конкурс «Людина року — 2018» 
 

10. Демчук, С. У Тернополі відзначили «Людей року» [Текст] / С. Демчук // Наш 

день. — 20—26 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Особистості). 
У «Тернопільгазі» відбулося нагородження лауреатів обласного конкурсу «Людина 
року-2018». 

 

11. Деркач, З. Нагородили найкращих [Текст] / З. Деркач // Свобода. — 20 лют. — 

С. 3 : фот. кольор. — («Людина року 2018»). 

У актовому залі ПАТ «Тернопільгаз» відбулося нагородження лауреатів обласного 

конкурсу «Людина року-2018». 

 

12. Лауреати конкурсу «Людина року» [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. —

9 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Вітаємо). 

Лауреатами конкурсу «Людина року-2018» стали й працівники культури: Василь 
Дунець — поет, композитор, бард, кавалер ордена «За заслуги» III cтупеня, Михайло 
Тимошик — голова комісії з питань культури, духовності, свободи слова, інформації 
та розвитку громадянського суспільства, краєзнавець, громадський діяч, Марія 
Тройчак — дитяча письменниця, кінодокументаліст, громадський діяч, фітотераперт. 

 

Премія журналу «Літературний Тернопіль» 

 
13. Десять років із премією «Літературного Тернополя» [Текст] // Вільне життя 

плюс. — 2019. —9 січ. — С. 11 : фот. кольор. — (Відзначення). 

За підсумками 2018 року лауреатами премії журналу «Літературний Тернопіль» стали 

Олег Смоляк, Василь Савчук, Любов Пащина, Роман Лесів. 
 

Інші премії та відзнаки  

 
14. Дмитрук, Г. Прийшла весна — нагороди принесла [Текст] / Г. Дмитрук // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 1. — (Відзначили). 

З нагоди Міжнародного жіночого дня указом Президента України тернополянкам 

присвоєно почесні звання. Так, звання заслуженої артистки України присвоєно 
Євгенії Касьян — артистці, провідному майстрові сцени Тернопільського 
академічного обласного театру актора і ляльки; заслуженого діяча мистецтв України 

— Галині Чайківській, начальникові відділу Чортківської райдержадміністрації; 
заслуженого майстра народної творчості України — Зої Вів’юрко, майстрині 
народних художніх промислів; заслуженим працівником культури України стала 
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Лілія Вельган, художній керівник народного аматорського ансамблю танцю 

«ГлоріяБай» будинку культури с. Байківців Тернопільського району. 
 

15. Костишин, Л. Серед «Обранців небес» — Леся Любарська [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 8 : фот. — (Знай 

наших!).  

За високу творчу майстерність Лесю Любарську визнано лауреаткою II і III премій 

Міжнародного літературно-поетичного конкурсу «Обранці небес», присвяченого 
пам’яті Василя Стуса та нагороджено — в номінаціях «Любовна лірика» і 
«Громадянська лірика». 

 
16. Мадзій, І. Уродженець Борщева став лауреатом престижної музичної премії 

[Текст] / І. Мадзій // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 8 : фот. — 

(Визнання). 

Лауреатом премії імені Б. М. Лятошинського за вокально-інструментальний твір на 
духовну тематику «Між Сходом і Заходом. Містерія народження» нагороджено 

Богдана Сегіна. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 
 

17. На Тернопільщині організовують фотофлешмоб до дня народження Тараса 

Шевченка [Текст] // Наш день. — 2019. — 6—12 берез. — С. 5 : фот. — 

(Суспільство). 

Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації спільно з 
Тернопільською обласною бібліотекою для молоді ініціювали флешмоб «Шевченко в 
об’єктиві». 

 

БІБЛІОТЕКИ 

 

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 
 

18. Анатолій Дністровий: «Колись напишу мемуари про тернопільську богему» 

[Текст] : [інтерв’ю із письменником, художником Анатолієм Дністровим] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 30 січ.—5 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася авторська зустріч з уродженцем Тернополя 
Анатолієм Дністровим. 

 

19. Белінська, Н. «Історії з передової» [Текст] / Н. Белінська // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 8. — (Книгозбірня поруч). 

У Тернопільській ОУНБ відбулася презентація двотомника «Слово про війну». 
 

20. Віконська, І. Анатолій Дністровий розкаже про свій Тернопіль [Текст] / 

І. Віконська // Вільне життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 4 : фот. — (Не 
прогавте). 
У Тернопільській ОУНБ відбудеться зустріч із письменником, перекладачем, 

художником Анатолієм Дністровим — «Анатолій Дністровий родом із 70-х…». 
 

21. Воробель, С. Нове українське кіно: вхід вільний [Текст] / С. Воробель // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 8 : фот. — (Фестивалі).  
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У Тернопільській ОУНБ розпочався перший кіноклубний фестиваль «Нове 
українське кіно». 

 

22. Гавенко, О. Просвітництво, відродження, єднання [Текст] / О. Гавенко // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 5 : фот. — (Книгозбірня поруч). 

У відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ відбувся круглий стіл 
«Просвітництво, відродження, єднання». 

 

23. Горошок, В. Рай буде чимось на зразок бібліотеки [Текст] / В. Горошок // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 7 : фот. — (Книгозбірня поруч). 

Про діяльність та оновлений фасад Тернопільської ОУНБ. 
 

24. Гуменна, М. Спікер-студія «Мій Майдан. У кожного своє» [Текст] / 

М. Гуменна // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 3. — (Книгозбірня 

поруч). 

У Тернопільській ОУНБ відбулося друге засідання спікер-студії «Мій Майдан. У 

кожного своє». 
 

25. Кінжибало, Х. «Батько детективу» [Текст] / Х. Кінжибало // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Новини звідусіль).  

З нагоди 210-ї річниці з дня народження Едгара По у Тернопільській ОУНБ відкрито 
тематичну виставку «Батько детективу». 

 

26. Кінжибало, Х. Книги для бійців [Текст] / Х. Кінжибало // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Новини звідусіль).  

Про всеукраїнську акцію «Бібліотека українського воїна» у Тернопільській ОУНБ. 

 

27. Колінець, В. Зустріч з нагоди ювілею [Текст] / В. Колінець // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 6—12 берез. — С. 5 : фот. 

У Тернопільській ОУНБ відбулася зустріч з нагоди 90-річчя заслуженого художника 
України Ярослава Омеляна. 

 

28. Крупа, М. Пам’яті поета, драматурга, державного діяча [Текст] / М. Крупа // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 5 : фот. — (Неперебутні). 
Працівниками Тернопільській ОУНБ проведено наукову конференцію «Поетичний 

світ Левка» та підготовлено бібліографічний список «Левко Крупа» (29.12.1943 —

28.12.2000). 

Із змісту: 75-річчя Левка Крупи відзначили книгозбірні: обласна універсальна 
наукова та бібліотека-музей «Літературне Тернопілля». 

 

29. Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського [Текст] / 

Л. Оленич, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 1. — 

(До 150-річчя товариства «Просвіта»). 

Про ілюстровані календарі товариства «Просвіта». 

 

30. Оленич, Л. Від Олександра Барвінського до Якова Гніздовського [Текст] / 

Л. Оленич, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 1. — 

(До 150-річчя товариства «Просвіта»). 

Про альманахи та збірники товариства «Просвіти». 
 



6 

 

31. Рюміна, Л. І лине над землею Шевченкове слово [Текст] / Л. Рюміна // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 5. — (Вшанування). 
У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулася літературно-музична композиція 
«І лине над землею Шевченкове слово». 

 

32. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу). 

У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

33. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Свобода. — 2019. — 8 лют. — С. 1. — (Зверніть увагу). 

У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

34. Содомора, О. Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеці [Текст] / О. Содомора // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 1. — (Зверніть увагу). 

У Тернопільській ОУНБ працює консультативний пункт Тернопільського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

35. Стасишина, Ю. А твори його відлунюють болем [Текст] / Ю. Стасишина // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 6. — (Світочі). 
У читальному залі Тернопільської ОУНБ відбулися наукові читання, приурочені 75-

річчю від дня народження письменника, журналіста, громадсько-політичного діяча, 
лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка 
Лепких Левка Крупи. 

 

36. Мельничук, Б. Не забудьте привітати і спом’янути [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. —11 січ. — С. 1. — (Щойно з друку). 

Про бібліографічний покажчик «Література до знаменних і пам’ятних дат», 

підготовлений фахівцями Тернопільської ОУНБ. 
 

Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» 
 

37. Верхолюк, П. Антирадянська позиція крізь призму часу [Текст] / П. Верхолюк // 

Свобода. — 2019. — 1 лют. — С. 4 : фот. — (Презентація книги). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація книги «Історик та 
його доба. Громадська, політична та пам’яткоохоронна діяльність Михайла 
Брайчевського крізь призму епохи» Віталія Галішевського. 

 

38. Жайворонок, А. «Юнаки з огненної печі» [Текст] / А. Жайворонок // Свобода. — 

2019. — 1 лют. — С. 4 : фот. 

З нагоди 100-річчя Соборності України у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» 

відбулося відкриття філателістичної виставки «Юнаки з огненної печі». 
 

39. Заморська, Л. Листи в’язня Сибіру — на виставці у Тернополі [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 28 січ. — С. 17: фот. — (Виставки). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито виставку «Юнаки з огненної 
печі», створену на основі листування одного з лідерів «Росохацької групи» 

Володимира Мармуса. 
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40. Кирилів, Р. «Елегія» для двох… [Текст] / Р. Кирилів // Свобода. — 2019. — 

1 лют. — С. 4 : фот. — (Фотоінформація). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася презентація збірки «Елегія» 

Арсена Вікарука та Богдана Кушнірика. 
 

41. Костишин, Л. Пам’яті Володимира Івасюка [Текст] / Л. Костишин // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 3 : фот. — (Незабутні). 
У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрито фотовиставку «Миттєвості 
«Червоної рути». 

 

42. Савчук, Г. Пам’ять про героя житиме завжди [Текст] / Г. Савчук // Свобода. — 

2019. — 1 берез. — С. 4 : фот. — (Фотовиставка). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбулася година-реквієм та відкриття 
фотовиставки авторських Юрія Вербицького. 

 

43. Чубата, Д. На стежинах мрій Володимира Бойка [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 3 : фот. — (Поетичний вернісаж). 

У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся творчий вечір поета 
Володимира Бойка «На стежинах мрій». 

 

Тернопільська обласна бібліотека для молоді 
 

44. [Книжкова виставка на Шевченківську тематику у Тернопільській обласній 

бібліотеці для молоді]; фот. В. Бурми [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. — 

15 берез. — С. 1 : фот. — (Шевченкіана Тернопільщини). 
 

45. Валова, А. Казкотерапія [Текст] / А. Валова // Вільне життя плюс. — 2019. — 

8 лют. — С. 2. — (Новини звідусіль). 

У мультимедійній кімнаті Тернопільської обласної біблвотеки для молоді відбулося 
перше заняття з казкотерапії. 

 

46. Кінжибало, Х. Графічний дизайн [Текст] / Х. Кінжибало // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Новини звідусіль).  

Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді запрошують на заняття у 
мультимедійній лабораторії книгозбірні «Медіа Старт». 

 

47. Шот, Г. Два світочі березневих [Текст] / Г. Шот // Вільне життя плюс. — 2019. — 

13 берез. — С. 16 : фот. кольор. — (Незабутні). 
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулося літературно-музичне 
дійство з нагоди 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 70-річчя від дня 
народження Володимира Івасюка. 

 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей 
 

48. Пилипчук, У. Битва під Крутами: сто і один рік пам’яті [Текст] / У. Пилипчук // 

Свобода. — 2019. — 1 лют. — С. 3 : фот. — (Акценти). 

З нагоди 101-ї річниці бою під Крутами студенти-практикантки Теребовлянського 
коледжу культури і мистецтв спільно з працівниками Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей провели годину мужності «Згадаймо юність, що горіла в 
Крутах». 
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49. Пилипчук, У. Зустріч із Надійко Гербіш [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 6 : фот. — (Враження). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч із письменницею 

Надійкою Гербіш. 

 

50. Пилипчук, У. «Митець, який надто любив Україну» [Текст] / У. Пилипчук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 5. — (Пам’ять). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся відеопортрет «Митець, який 

надто любив Україну» . 

 

51. Пилипчук, У. Свідки пробудження країни [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 3. — (Пам’ять). 

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася патріотична година 
«Майдан. Україна. Шлях до свободи». 

 

52. Пилипчук, У. Сто і один рік захоплення [Текст] / У. Пилипчук // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 3 : фот. — (Що у вас?).  

З нагоди 101-ї річниці бою під Крутами студенти-практикантки Теребовлянського 
коледжу культури і мистецтв спільно з працівниками Тернопільської обласної 
бібліотеки для дітей провели годину мужності «Згадаймо юність, що горіла в 
Крутах». 

 

Тернопільська міська централізована бібліотечна система 
 

53. «Борщівська вишивка живе і буде жити, а ми із нею будемо завжди творити» 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 30 січ. — 5 лют. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 

У Тернопільській бібліотеці для дорослих №4 відбудеться відкриття другої виставки 

робіт вишивальниць Школи борщівської народної сорочки. 
 

54. Заморська, Л. Два автори, дві долі — одна книга [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2019. — 4 берез. — С. 18 : фот. — (Презентації). 
У Тернопільській бібліотеці №4 для дорослих «Етноцентр» відбулася презентація 
збірки «Елегія» Арсена Вікарука і Богдана Кушнірика. 
 

55. Заморська, Л. Закохані в борщівську вишиванку [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 18 лют. — С. 18 : фот. — (Творчість). 

У Тернопільській бібліотеці №4 для дорослих відбулося відкриття рукотворів 
учасниць «Школи борщівської народної сорочки». 

 

56. «Казки Тернопільського краю»: тепер у форматі аудіо! [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 лют. — С. 6 : фот.  
У Тернопільській ЦБС відбулася презентація аудіодиску казок та віршів «Казки 

Тернопільського краю». 

 

57. Присяжнюк, О. «Соборна духом Україна» [Текст] / О. Присяжнюк // Свобода. — 

2019. — 25 січ. — С. 1 : фот.  
У Тернопільській бібліотеці-філії №7 для дорослих відбувся екскурс в історію «Нам 

берегти тебе, соборну і єдину. І нам твою історію творить». 
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58. Салко, М. Сергій Сірий: автограф пам’яті [Текст] / М. Салко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 6 берез. — С. 6 : фот. кольор. — (Враження).  

У Тернопільській бібліотеці-філії №4 для дітей — центрі «Коронації слова» відбулась 
літературно-мистецька композиція «Смак сучасного «коронованого» слова Сергія 
Сірого» у форматі під назвою «Автограф на пам’ять». 

 

59. Томчишин, Ю. Тернополянки відроджують борщівську вишивку [Текст] / 

Ю. Томчишин // Наш день. — 13—19 лют. — С. 8 : фот. кольор. — (Захоплення). 

В етноцентрі Тернопільської бібліотеки для дорослих №4 відбулося відкриття 
виставки робіт вишивальниць школи борщівської народної сорочки. 

 

60. Томчишин, Ю. Феномен борщівської вишиванки [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 14—21 лют. — С. 2 : фот. кольор. 
У Тернопільській бібліотеці для дорослих №4 відбулося відкриття виставки 

«Борщівська вишиванка». 

 

61. Чубата, Д. Двох поетів одна «Елегія» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 1 берез. — С. 8. — (Зустріч із читачами). 

У Тернопільській бібліотеці для дорослих №4 відбувся мистецьких вечір «Елегія». 

 

62. Чубата, Д. «У кожнім слові його — Україна» [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 3. — (Обрії «Просвіти»). 

У міській бібліотеці-філії №4 для дорослих відбулися урочини «І в кожнім слові 
його — Україна». 

 

63. Ясьончик, О. Вшанували пам’ять Шевченка [Текст] / О. Ясьончик // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 5. — (Що? Де? Коли?). 

У Тернопільській міській бібліотеці-філії № 3 для дітей відбулася літературно-

мистецька година «Нове життя будуємо, голос Кобзаря чуємо!». 

 

Інші бібліотеки області 
 

64. Дзісяк, Я. Казкове проміння весни [Текст] / Я. Дзісяк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 15 берез. — С. 8. — (А що у вас?).  

У районній бібліотеці Чорткова відбулася творча зустріч «Казкове проміння весни». 
 

65. Киричук, Г. Перемога у Всеукраїнському конкурсі [Текст] / Г. Киричук // 

Свобода. — 2019. — 23 січ. — С. 12 : фот. кольор. 

Читачі Козівської ЦБС Марія Микичак та Вікторія Тучапська стали переможцями 

Всеукраїнського конкурсу «Сторінками книг Чингіза Айтматова». 

 

66. Мадзій, І. Кіно, яке нікого не залишить байдужим [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 8 : фот. — (Мандрівний кінофестиваль). 

В читальному залі Заліщицької районної бібліотеки відбувся перегляд 

документального кіно «Проект бабці», яким завершив Міжнародний фестиваль 
«Docudays Ua». 

 

67. Романко, І. Згадали про Володимира Івасюка [Текст] / І. Романко // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 1. — (Незабутні). 
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У Копичинецькій бібліотеці для дорослих відбулася творча зустріч шанувальників 
творчості Володимира Івасюка. 

 

68. Томчишин, Ю. 60 кілограмів книжок [Текст] / Ю. Томчишин // Експрес. — 

2019. — 14—21 берез. — С. 2 : фот. кольор.  

Вчителька з невеличкого села започаткувала флешмоб, аби наповнити шкільну 
бібліотеку. 

 

69. Турчак, О. Сільську бібліотеку вчителька поповнила через флешмоб в 

«Інстаграмі» [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 18 лют. — С. 21 : фот. кольор. 

Вчителька Загірцівської школи I-II ступенів Лановецького району Олена Пасєка 
поповнила фонд шкільної бібліотеки. 

 

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ 
 

Тернопільський обласний краєзнавчий музей 
 

70. Боженко, Н. «За гідність і волю» [Текст] / Н. Боженко // Вільне життя плюс. — 

2019.— 22 лют. — С. 1 : фот. — (Незабутні). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито фотодокументальну 
виставку «За гідність і волю», присвячену вшануванню пам’яті загиблих під час 
революційних подій 2013—2014 рр. 

 

71. Бурма, В. Між нами голос Кобзаря [Текст] / В. Бурма // Вільне життя плюс. — 

2019. — 13 берез. — С. 9 : фот. кольор. — (Шевченківські читання). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї провели Шевченківські читання. 
 

72. Вандзеляк, Г. «Бувають люди затишні, як дім…» [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2019. — 22 берез. — С. 4 : фот. — (Нововидання). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація поетичної 
збірки «В обіймах сонця» Яни Корольової. 

 

73. Вандзеляк, Г. «Гармонія фарби і слова» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2019.— 18 січ. — С. 4 : фот. — (До 80-річчя від дня народження). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї діє ювілейна виставка «Гармонія 
фарби і слова» художника, поета, мистецтвознавця Антона Гриба. 

 

74. Вандзеляк, Г. На ювілей та іменини до Степана… [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2019. — 11 січ. — С. 4 : фот. — (До 70-річчя). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито персональну виставку 
художника Степана Мамчура, присвячену його 70-річчю. 

 

75. Зборовська, О. Іван Мазепа: кохання, велич, розплата [Текст] / О. Зборовська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 3 : фот. — (Славетні українці). 
У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї функціонуватиме виставка «З 

мрією про європейську Україну». 

 

76. Зборовська, О. Історія різдвяної шопки [Текст] / О. Зборовська, В. Шумська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 3 : фот. — (Символ величного свята). 
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В експозиції відділу стародавньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею представлено одну з найдавніших шопок у музейних збірках нашого краю, 

датовану XVII — початку XIX століття. 
 

77. Золотнюк, А. До Дня Соборності — спецпогашення [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 8 : фот. — (Музейні новини). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї провели спецпогашення, 
приурочене 100-річчю Соборності України. 

 

78. Золотнюк, А. Кожен сюжет — вияв душі [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 8 : фот. — (Виставка). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито персональну виставку 
художника Степана Мамчура, присвячену його 70-річчю. 

 

79. Костюк, С. Виставка співпраці [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 9 січ. — С. 11. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї проходить виставка 29 

репродукцій фресок каплиці Святої Трійці  в Любліні «Там. Де Схід зустрічається з 
Заходом». 

 

80. Костюк, С. Вітальна колекція [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. —9 січ. — С. 11. — (Коротко). 

Фонд Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнився унікальною 

колекцією вітальних листівок учительки Гермаківської середньої школи Марії 
Костецької. 
 

81. Костюк, С. Диво побуту [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

11 січ. — С. 1. — (Коротко). 

Фонд Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнився шафою, яку 
подарувала мешканка Козової Антоніна Костур. 

 

82. Костюк, С. Енергетика пізнання [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 15 берез. — С. 3. — (Що? Де? Коли?). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї дії виставка фондових матеріалів 
«Рідна мова — серця мого подих». 

 

83. Костюк, С. Колоритне дійство [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 9 січ. — С. 11. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбувся одноденний семінар-

практикум «Урок в музеї — цікава форма навчання та робота з історичними 

джерелами» для вчителів Козівщини.  
 

84. Костюк, С. Основа українства [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 9 січ. — С. 11. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на відзначення 150-річчя 
заснування товариства «Просвіта» провели захід «Духовна основа українства». 

 

85. Костюк, С. Сповідь слова [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

22 берез. — С. 8. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книжки  

віршів «В обіймах сонця» Яни Корольової. 
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86. Костюк, С. Столітня минувшина [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 9 січ. — С. 11. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася всеукраїнська науково-

краєзнавча конференція «Українська революція: століття здобутків та невдач 
(історичний аспект)». 

 

87. Костюк, С. Шевченкові медяники [Текст] / С. Костюк // Вільне життя плюс. — 

2019. — 22 берез. — С. 8. — (Коротко). 

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася виставка фондових 

матеріалів «Живи, Кобзаре мій, поміж нас голос твій». 

 

88.  Мельничук, Б. Степанів журавель [Текст] / Б. Мельничук // Свобода. — 2019. — 

11 січ. — С. 4 : фот. — (До 70-річчя). 

Із нагоди відкриття  в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї виставки робіт 
художника Степана Мамчура — автор статті присвятив вірш. 

 

Тернопільський обласний художній музей 
 

89. Ваврик, О. «Книжкові знаки пам’яті» [Текст] / О. Ваврик // Свобода. — 2019. — 

18 січ. — С. 4 : фот. 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку екслібрисів 
заслуженого художника України Ярослава Омеляна. 
 

90. Заморська, Л. Загадки відновлених картин [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 25 лют. — С. 18: фот. — (Виставки). 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку реставрованих 

творів «Врятовані скарби». 

 

91. Золотнюк, А. Врятовані шедеври [Текст] [інтерв’ю із Ігорем Дудою] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 27 лют. — С. 9 : фот. кольор. — 

(Виставка). 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито виставку реставрованих 

творів «Врятовані скарби». 

 

Тернопільський історико-меморіальний музей 

політичних в’язнів та репресованих 
 

92. У Тернополі молодь за власним бажанням провела добу у в’язниці [Текст] // 

Наш день. — 2019. — 30 січ. — 5 лют. — С. 2: фот. 

У Тернопільському історирико-меморіальному музеї політичних в’язнів та 
репресованих члени Тернопільського осередку Спілки української молоді провели 

акцію «Доба», присвячену річниці бою під Крутами. 

 

Бережанський районний краєзнавчий музей 

 
93. Білий, І. «Життя. Яке воно є?»: версія бережанського краєзнавця Миколи 

Проціва [Текст] : [інтерв’ю із заступником директора з наукової роботи 

Бережанського краєзнавчого музею Миколою Процівим] / [спілкувався] 

І. Білий // Номер один. — 2019. — 13 лют. — С. 14: фот. кольор. — (Культура). 
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У Бережанському краєзнавчому музеї презентували інтерактивний постійно діючий 

проект «Життя. Як воно є?..». 

 

94. «Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань» [Текст] // Номер один. — 

20 лют. — С. 9 : фот. кольор.  

У Бережанському краєзнавчому музеї відбулися читання з нагоди заснування 
організації українських націоналістів. 

 

95. Села Бережанщини отримали «живу історію» [Текст] // Номер один. — 2019. — 

9 січ. — С. 14: фот. кольор. — (Минуле). 
Про участь Бережанського районного краєзнавчого музею у реалізації проекту 
«Локальна історія». 

 

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в м. Бережани 

 
96. Волинець, Н. Тернопіль очима бережанців [Текст] / Н. Волинець // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 5 : фот. — (На завершення вернісажу). 
В обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в м. Бережани відкрито виставку 
художника Євгена Удіна. 

 
97. Савчук, В. Жде вас мольберт, Маестро [Текст] / В. Савчук // Свобода. — 2019. — 

15 берез. — С. 4 : фот. 

В обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в м. Бережани відкрито виставку 
графічних робіт «Люблю тебе, Терно-поле моє» художника Євгена Удіна. 

 
98. Савчук, В. «У нашім раї на землі» [Текст] / В. Савчук // Свобода. — 2019. — 

15 берез. — С. 4 : фот. 

В обласному комунальному музеї Богдана Лепкого в м. Бережани відкрито виставку 
«У нашім раї на землі» заслуженого художника України Миколи Шевчука до 205-ї 
річниці з дня народження Тараса Шевченка. 

 

Борщівський обласний краєзнавчий музей 

 
99. Мадзій, І. Вишита картина — молитовне поле України [Текст] / І. Мадзій // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 23 січ. — С. 15 : фот. кольор. — (Акції). 
У Борщівському краєзнавчому музеї відбулася спільна акція єднання в молитві «Дай 

силу вистояти і протистояти, архістратиже Михаїле» із ГО «Гільдія народних 

умільців» «Перлина». 

 
100. Шот, М. Унікальні «Кобзарі» — в борщівському музеї на Тернопільщині 

[Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2019. — 23 берез. — С. 7 : фот. 
У Борщівському краєзнавчому музеї представлено  колекцію «Кобзарів». 

 

Обласний літературно-меморіальний музей імені Юліуша Словацького в 

м. Кременці 

 
101. Миколайчук, Н. Ялинка в стилі ретро [Текст] / Н. Миколайчук // Голос 

України. — 2019. — 19 січ. — С. 7: фот. — (Суспільство). 
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Під такою назвою експонується виставка в Обласному комунальному літературно-

меморіальному музеї імені Юліуша Словацького. 

 

102. Следзінська, Л. Його «Два кольори» [Текст] / Л. Следзінська // Свобода. — 

2019. — 22 лют. — С. 4. 

В обласному літературно-меморіальному музеї ім. Юліуша Словацького в 
м. Кременці відбулася зустріч з письменником Дмитром Павличком. 

 

Обласний етнографічно-меморіальний музей  

Володимира Гнатюка в с. Велеснів Монастириського району 
 

103. Золотнюк, А. Данило — король, але не перший [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 2 : фот. — (Думка історика).  

Відгук на статтю Романи Черемшинської «Князь, дипломат, полководець. 
 

104. Черемшинська, Р. Вірш, що став славнем [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 8 лют. —С. 5 : фот. — (Сторінками історії). 
Про Павла Чубинського та його вірш «Ще н вмерла Україна». 

 

105. Черемшинська, Р. З любов’ю до музею [Текст] / Р. Черемшинська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 3 : фот. — (Неперебутні). 
У Велеснівському обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї 
Володимира Гнатюка розгорнуто ювілейну виставку «Володимир Вихрущ». 

 

106. Черемшинська, Р. Князь, дипломат, полководець [Текст] / 

Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 7. — 

(Неперебутні). 
У Велеснівському обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї 
Володимира Гнатюка експонується виставка «Данило Галицький» до 765-річчя його 

коронування.  
 

107. Черемшинська, Р. Композитор, що вмів дружити [Текст] / 

Р. Черемшинська // Слово Просвіти. — 2019. — 17—23 січ. — С. 15. — (До 140-

річчя від дня народження С. Людкевича). 

Про композитора, музикознавця, фольклориста, громадсько-культурного діяча, 
народного артиста України Станіслава Людкевича. 
 

108. Черемшинська, Р. Прапор національно-визвольної боротьби [Текст] / 

Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 січ. —С. 1. — 

(Неперебутні). 
У Велеснівському обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї 
Володимира Гнатюка розгорнуто ювілейну виставку «Степан Бандера», присвячену 
110-літньому ювілею голови проводу ОУН. 

 

109. Черемшинська, Р. Славна дочка України [Текст] / Р. Черемшинська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 6 : фот. — (Неперебутні). 
Про письменницю, журналістку Олену Кисілевську. 

 

110. Черемшинська, Р. Хотіла бачити рідний народ вільним і щасливим [Текст] 

/ Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 2 : фот. — 

(Неперебутні). 
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У Велеснівському обласному комунальному етнографічно-меморіальному музеї 
Володимира Гнатюка розгорнуто тематичну виставку, присвячену до 155-річчя від 

дня народження Ольги Кобилянської. 
 

Музейний комплекс «Лемківське село» в м. Монастириська 
 

111. Гриник, А. Степан Барна: «Відроджуючи «Лемківське село», відроджуємо 

українську культуру» [Текст] / А. Гриник // Свобода. — 2019. — 13 берез. — 

С. 2 : фот. — (Події, факти, коментарі). 
У рамках проекту «Lemko SVIT» в урочищі «Бичова» Монастириського району, 
побудують музей лемківської культури. 

 

112. Миколайчук, Н. «Lemko SVIT»: обличчя Лемківщини [Текст] / 

Н. Миколайчук // Голос України. — 2019. — 12 берез. — С. 8 : фот. — 

(Тернопіль). 

У Монастириськах в урочищі Бичова освятили камінь, закладений під будівництво 
музею лeмківської культури в рамках проекту «Lemko SVIT». 

 

113. На Монастирищині збудують масштабний музей лемківської культури 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 13—19 берез. — С. 6 : фот.  

У рамках проекту «Lemko SVIT» в урочищі «Бичова» відбулося освячення наріжного 
каменя під будівництво музею лемківської культури. 

 

114. На Тернопільщині побудують сучасний музей лемківської культури 

[Текст] // Наш день. — 2019. — 13—19 берез. — С. 13 : фот. кольор. — (Арт-

простір). 

В урочищі «Бичова» поблизу Монастириська освятили наріжний камінь для 
майбутньої споруди. 

 

115. Степан Барна: «Розбудувавши комплекс «Лемківське село», щороку там 

очікуємо понад 80 тисяч туристів» [Текст] // Номер один. — 2019. — 13 берез. — 

С. 3 : фот. кольор. 

У рамках проекту «Lemko SVIT» побудують музей лемківської культури. 

 

Районні музеї  
 

116. Волинець, Н. Ярослава Павлів: «Історія хору «Гомін» — справа 

невідкладна» [Текст] / Н. Волинець // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — 

С. 3 : фот. — (Штрихи до ювілейного портрета). 

Про музейно–краєзнавчий комплекс с. Вербів Бережанського району Тернопільської 
області. 

 

117. Осина, Н. Чортківчанка судиться із місцевим музеєм за бойові нагороди 

батька [Текст] / Н. Осина // Номер один. — 2019. — 30 січ. — С. 7 : фот. — 

(Кримінал). 

Про судові баталії між тернополянкою та Чортківським районним краєзнавчим 

музеєм. 

 

118. Томчишин, Ю. На подвір’ї — пам’ятник Шевченку, а у бібліотеці — 

57 «Кобзарів» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2019. — 13—19 берез. — 

С. 13 : фот. кольор. — (Культура). 
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Тернополянин Іларіон Пилипець облаштував унікальну садибу-музей у селі Баворів. 
 

119. Цебрій, Є. «Скільки себе пам’ятаю, завжди стягував все старовинне» 

[Текст] : [інтерв’ю із тернопільським студентом Едуардом Крутьком, 

засновником етнофестивалю «Під дідовими липами» та етнографічного музею 

«Древо» на Полтавщині] / [спілкувалася] Є. Цебрій // RIA плюс. — 2019. — 

28 січ. — С. 14 : фот. — (Пам’ять). 
 

ТЕАТРИ 
 

Тернопільський академічний обласний драматичний театр                       

імені Т. Г. Шевченка 
 

120. Мричко, В. Заколядуйте з «Тріодою» у драмтеатрі [Текст] / В. Мричко // 

Свобода. — 2019. — 25 січ. — С. 1 : фот.  
У Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені 
Т. Г. Шевченка відбувся безкоштовний концерт «На Різдво додому» у виконанні гурту 
«Тріода». 

 

121. Присяжнюк, О. «Розлучені теж сміються, або в ЦРУ одні дівчата» [Текст] / 

О. Присяжнюк // Свобода. — 2019. — 25 січ. — С. 4 : фот. 
На сцені Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка відбувся показ вистави «Розлучені теж сміються, або в ЦРУ одні 
дівчата» акторів народного драматичного театру-студії «Сузір’я». 

 

122. Садовська, Г. І все це — про любов [Текст] : [інтерв’ю із народною 

артисткою України Адою Роговцевою] / [спілкувалась] Г. Садовська // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 20 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Театральні зустрічі). 
У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка втретє відбувся показ вистави «Соломон у спідниці». 

123. Садовська, Г. Непросто Ангелу серед людей [Текст] / Г. Садовська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 1 : фот. — (До дня театру — 

прем’єра). 

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка відбудеться прем’єра вистави «Вуйцьо з крилами». 

 

Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки 
 

124. Волянюк, Н. «Дванадцять місяців» у виконанні ляльок [Текст] / 

Н. Волянюк // Свобода. — 2019. — 22 лют. — С. 4. 

У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки відбулася 
прем’єра вистави «Дванадцять місяців». 

 

ФІЛАРМОНІЯ. КОНЦЕРТИ 
 

Тернопільська обласна філармонія 
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125. Різдвяні вечорниці [Текст] // Свобода. — 2019. — 9 січ. — С. 1 : фот. 

кольор. 

Анонс концерту «Різдвяні вечорниці» за участю художніх колективів та солістів 
Тернопільської обласної філармонії. 
 

126. Чубата, Д. Уклін Тарасові [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 22 берез. — С. 5. — (Вечори у філармонії). 
У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт «Шевченкове слово не вмре, 
не загине». 

 

Інші концерти 

 
127. Божик скрипки вразив Тернопіль! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 16—22 січ. — С. 6: фот. 

У Тернопільському драмтеатрі відбувся концерт львівського скрипаля-віртуоза 
Олександра Божика. 

 
128. Савчук, Ю. «Завжди мріяв стати рок-музикантом і збирати стадіони» 

[Текст] : [інтерв’ю із скрипалем-віртуозом Олександром Божиком] / 

[спілкувалася] О. Савчук // RIA плюс. — 2019. — 1 січ. — С. 17: фот. — 

(Концерт). 

11 січня у Тернопільському драмтеатрі відбудеться концерт скрипаля-віртуоза 
Олександра Божика. 
 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 
 

Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса 
 

129. Скрипка іде, «Весну» везе! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 13—19 берез. — С. 6 : фот. 

У Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться концерт фронтмена «ВВ» 

та оркестру НАОНІ. 
 

Український дім «Перемога» 
 

130. Чубата, Д. Як звучить кохання [Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 

2019. — 15 берез. — С. 3 : фот. — (Світ музики). 

В українському домі «Перемога» відбувся вечір романтичної музики колективу 
Галицького муніципального камерного оркестру під керівництвом народного артиста 
України Василя Феленчака. 

 

Інші клубні заклади 
 

131. Волинець, Н. Дух свободи на бережанській сцені [Текст] / Н. Волинець // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 5 : фот. — (Музична спадщина).  

У Бережанському районному будинку культури відбувся концерт колективу «Хорея 
Козацька» (керівник Тарас Компаніченко) та народного аматорського колективу 
«Просвіта». 
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132. Небесна, О. Не перестає дивувати маленьке село Серединки [Текст] / 

О. Небесна // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 берез. — С. 7 : фот. кольор. — 

(А що у вас?). 

У будинку культури с. Серединки відбулася прем’єра вистави Олексія Коломійця 
«Фараони». 

 

КІНО 
 

133. «Це була перемога, а не поразка»! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 6—12 лют. — С. 6 : фот. 

У кінотеатрі «Сінема Сіті» відбулася всеукраїнська прем’єра фільму «Крути 1918». 

 

Всеукраїнський фестиваль-форум «КіноХвиля» 

 
134. Тримбач, С. Відчуй своє кіно! [Текст] / С. Тримбач // День. — 2019. — 

9 січ. — С. 6—7 : фот. кольор. — (Культура).  

Про III Всеукраїнський форум «Кінохвиля-2018» у Тернополі. 
 

VI фестиваль «Чілдрен Кінофест» 
 

135. У Тернополі відбудеться фестиваль «Чілдрен Кінофест» [Текст] // 

RIA плюс. — 2019. — 18 берез. — С. 21 : фот.  

Упродовж з 31 травня по 9 червня відбудеться VI фестиваль «Чілдрен Кінофест». 
 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

Тернопільський обласний музичний коледж ім. С. Крушельницької 

 
136. Вовчанська, В. «Дивної сили трунок» [Текст] : вірші студентів та 

викладачів Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької / 

В. Вовчанська, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 лют. — С. 6 : 

фот. — (Щойно прочитане). 
 

Теребовлянський коледж культури і мистецтв 
 

137. Габрук, З. Коледж культури і мистецтв запрошує [Текст] / З. Габрук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 20 берез. —С. 1. — (Профорієнтація). 

У Теребовлянському коледжі культури і мистецтв відбудеться День відкритих 

дверей. 
 

138. Куземко, Ю. Музика, як пам’ять — вічна [Текст] / Ю. Куземко // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 27 лют. —С. 7 : фот. кольор. — (Герої не вмирають!). 

У Теребовлянському коледжі культури і мистецтв відбувся вечір інструментальної 
музики «Музичний калейдоскоп», присвячений Героям Небесної сотні. 
 

Тернопільська дитяча музична школа №1 ім. В. Барвінського 
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139. Романська, Г. Для викладачів фортепіанних відділів [Текст] / 

Г. Романська // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 8 : фот. — 

(Конференція). 

У Тернопільській музичній школі №1 ім. В. Барвінського відбулася методична 
конференція викладачів фортепіанних відділів мистецьких шкіл області. 

 

140. Феськів, Н. Для наставників юних скрипалів [Текст] / Н. Феськів // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 лют. — С. 8. — (Що у вас?). 

У Тернопільській музичній школі №1 ім. В. Барвінського відбулася методична 
конференція викладачів-скрипалів мистецьких шкіл області. 
 

141. Чагарин, М. Конференція для «народників» [Текст] / М. Чагарин // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 лют. — С. 8. — (Що? Де? Коли?). 

У Тернопільській музичній школі №1 ім. В. Барвінського відбулася методична 
конференція викладачів народних відділів мистецьких шкіл області по класу баяна, 
акордеона та гітари. 

 

Тернопільська художня школа ім. М. Бойчука 
 

142. Корпан, Н. 22 юних художники разом створювали рукописну книгу 

[Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 14 січ. — С. 7: фот. 

Вихованці Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука долучились до створення 
рукописної книги «Соборна Україна очима дітей». 
 

143. Корпан, Н. Студентка з Тернополя отримує стипендію Президента 

[Текст] : [інтерв’ю із студенткою ТДМУ, молодою письменницею Тетяною 

Іваницькою] / [спілкувалася] Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 14 січ. — С. 11 : 

фот. — (Люди). 
 

144. Попович, Ж. Веселка емоцій у чорній краплі туші [Текст] : 

дев’ятикласниця Анастасія Тлумацька малює неповторні ескізи пером / 

Ж. Попович // Номер один. — 2019. — 20 берез. — С. 11 : фот. кольор. — 

(Конференція). 

У Тернопільській художній школі ім. М. Бойчука в рамках проекту «Арт-дифузія» 

відбувся майстер-клас. 
 

145. Романська, Г. Творча майстерня викладачів-художників [Текст] / 

Г. Романська // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 2. — 

(Конференція). 

У Тернопільській художній школі ім. М. Бойчука відбулася методична конференція 
викладачів образотворчого мистецтва. 

 

Інші початкові мистецькі навчальні заклади 
 

146. Кінжибало, Х. Вшанують бучацького педагога [Текст] / Х. Кінжибало // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Новини звідусіль).  

У Бучачі відбулися громадські обговорення про присвоєння районній комунальній 

художній школі імені Омеляна Ментуса. 
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147. Костишин, Л. Перша персональна — це звучить гордо! [Текст] / 

Л. Костишин // Вільне життя плюс. — 2019. — 9 січ. — С. 11 : фот. кольор. — 

(Світ захоплень). 

Вихованка Лановецького районного будинку дитячої та юнацької творчості Аліна 
Смосюк представила першу персональну виставку малюнків і виробів з кераміки. 

 

ПАМ’ЯТНИКИ, ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 
 

148. Антонюк, М. Ушанували пам’ять колег [Текст] / М. Антонюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 23 січ. — С. 9 : фот. кольор. — (Фотофакт). 
Відбулося відкриття меморіальних дошок, присвячених поетові Данилу Теличину та 
письменнику Івану Гермаківському. 

 

149. Золотнюк, А. Мандрівка Новим Світом із художником [Текст] : [інтерв’ю 

із заслуженим художником України Миколою Пазізіним] // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 30 січ. — С. 9 : фот. кольор. — (Тернопільське середмістя). 

Художник Микола Пазізін про архітектурні споруди мікрорайону Новий Світ. 
 

150. Колеснік, Т. Пушкін: залишити чи перенести? [Текст] / Т. Колеснік // 

Експрес. — 2019. — 14—21 берез. — С. 18.  

Тернопільська мерія запропонувала жителям міста висловити свою думку щодо 
пам’ятника російському поету в центрі. 

 

151. Лук’янчук, Г. Презентація унікального видання «Євангеліє Бучацьке» 

[Текст] / Г. Лук’янчук // Українське слово. — 25 груд 2018.—14 січ. 2019. — С. 

14 : фот. — (Книговидання). 

За фінансового сприяння ГО «Сектора безпеки-Україна» під головуванням Романа 
Матковського у видавництві «Дніпро» вийшло друком друге, багатоколірне видання 
«Євангелія Бучацького». 

 

152. Мичко, С. Пінзель. Відтворення [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2019. — 15—16 берез. — С. 2 : фот. — (Арт-простір). 

Тернопільський скульптор Роман Вільгушинський відтворює унікальні скульптури 

Пінзеля для Бучацької ратуші. 
 

153. На Тернопільщині є міст, як у фільмі про «Гаррі Поттера» [Текст] // Наш 

день. — 2019. — 6—12 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Подорожуємо Україною). 

Марку, на якій зображений Плебанівський віадук визнали найкращою в Україні. 

154. Степан Барна: «Завдяки спільним зусиллям державного та місцевого 

бюджетів відродиться важлива архітектурна пам’ятка» [Текст] // Наш день. — 

2019. — 23—29 січ. — С. 2 : фот. 

Про реконструкцію Бучацької ратуші. 
 

155. Тривають «Електронні консультації» щодо концепції реконструкції 
Старого парку [Текст] // Досьє 102. — 21 лют. — С. 11 : фот.  
 

156. Турчак, О. Тернополяни можуть надавати свої пропозиції щодо 

реконструкції Старого парку [Текст] // RIA плюс. — 18 лют. — С. 8.  
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157. Цебрій, Є. Бучацьку ратушу відкриють після 10-ти років реконструкції 
[Текст] / Є. Цебрій // RIA плюс. — 2019. — 18 берез. — С. 4 : фот. кольор. — 

(Історія). 

 

158. Чорна, С. «Євангеліє Бучацьке» поповнило книгозбірні [Текст] / С. Чорна // 

Голос України. — 2019. — 3 січ. — С. 3 : фот. 

Понад 1000 примірників факсимільного видання рукописної пам’ятки кінця XII — 

початку XIII століття «Євангелії Бучацьке» поповнили фонди міських та сільських 

бібліотек. 
159. Штокало, В. Реконструкція Старого парку: бездумне розбазарювання 

грошей чи повернення давньої родзинки Тернополю? [Текст] / В. Штокало // 

Номер один. — 2019. — 13 берез. — С. 12 : фот. — (Думки вголос). 
 

Плебанівський віадук 

 
160. Мичко, С. Чекаємо на Гаррі Поттера [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2019. — 4—5 січ. — С. 3 : фот. — (Філателія). 

В рамках філaтелістичного конкурсу 2018 EUROPA, поштова марка нa якій 

зобрaжений Плебанівський віaдук увійшлa до переліку нaйкрaщих мaрок Європи. 
 

161. Наша марка — друга на конкурсі в Європі [Текст] // Свобода. — 2019. — 9 січ. — 

С. 8 : фот. кольор. 

Українська поштова марка, на якій зображений віадук у селі Плебанівка на 
Теребовлянщині увійшла в трійку найкращих на конкурсі «EUROPA 2018». 

 

162. Тіщенко, Ю. Марка з Теребовлянським віадуком зайняла друге місце в Європі 
[Текст] / Ю. Тіщенко // Наш день. — 2019. — 9—15 січ. — С. 16 : фот. кольор. 

Українська поштова марка з зображенням Плебанівського віадуку ввійшла у трійку 
кращих на конкурсі «EUROPA 2018», у якому взяли участь 56 європейських мостів. 

 

163. Томчишин, Ю. Наш міст — найкращий у Європі [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 24—31 січ. — С. 18 : фот. кольор. 

Українська поштова марка з зображенням Плебанівського віадука ввійшла до трійки 

найкращих на конкурсі «Europa-2018». 

 

ВИСТАВКИ, ПЛЕНЕРИ 
 

164. Веремійчук, О. На виставці картин Івана Марчука [Текст] / О. 

Веремійчук // Українське слово. — 2018.  — 15—28 січ. — С. 20 : фот. — 

(Мистецький олімп). 

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрито виставку пейзажів 
«Земля моя — краса моя» художника Івана Марчука. 

 

165. Виставковий стенд Тернопілля визнано найкращим [Текст] // Свобода. — 

2019. — 1 лют. — С. 3 : фот. 

В рамках XII Форуму Європа-Україна у м. Жешув відбулася виставка «Eastern Fair» 

під час якої виставковий стенд нашої області відзначено найвищою нагородою в 
номінації «Найкраще оформлення». 
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166. Заморська, Л. «Король екслібрисів» відзначив поважний ювілей [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 21 січ. — С. 18: фот. — (Виставки). 

У Тернопільському обласному художньому та краєзнавчому музеях відкрито 
персональні виставки Ярослава Омеляна. 
 

167. Заморська, Л. Тернопільська Шевченкіана [Текст] / Л. Заморська // RIA 

плюс. — 2019. — 11 берез. — С. 18 : фот. — (Виставки). 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрито експозицію «І на оновленій 

землі…», а у краєзнавчому — «Живе, Кобзаре мій, поміж нас голос твій» 

 

168. Золотнюк, А. Всесвіти за вікном [Текст] : [інтерв’ю із тернопільською 

художницею Марічкою Юрчак] / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 лют. — С. 8: фот. — (Виставки). 

У тернопільській кав’ярні-кондитерській «Колєжанка» відкрито виставку робіт 
«Неповторне і непотворне» художниці Марічки Юрчак. 
 

169. Овчаренко, Е. Повернення Івана Марчука [Текст] / Е. Овчаренко // Слово 

Просвіти. — 2019. — 24—30 січ. — С. 15: фот. — (Палітра). 

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрито виставку творів «Земля 
моя — краса моя» Івана Марчука. 

 

Тернопільська галерея сучасного мистецтва «Бункермуз» 
 

170. Золотнюк, А. Історії про дитинство й дорослішання [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 6. — (Презентація).  

У мистецькій галереї «Бункермуз» відбулася презентація поетичної збірки «Зимовий 

король» львівського поета і перекладача Остапа Сливинського.  
 

171. Марцюк, С. Художник Віталій Довгасенко: «Візуальне сприйняття — це 
контраст червоного і блакитного, де символічно блакитна лінія — це чоловіче 
начало, це любов, а відтінки червоного — об’ємний жіночий світ» [Текст] : 

[інтерв’ю] / [спілкувалась] С. Марцюк // Номер один. — 2019. — 30 січ. — С. 11 : 

фот. кольор. — (Знай наших). 

У мистецькій галереї «Бункермуз» відкрито виставку картин із серії «Блакитна лінія» 

українського художника Віталія Довгасенка. 
 

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ, МАСОВІ СВЯТА 
 

Зимове фольклорне свято у селах Горошова, Синьків та Устя Борщівського району 
 

172. Буяк, Я. Маланки змагалися в Синькові [Текст] / Я. Буяк // Свобода. — 

2019. — 16 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Події, факти, коментарі). 
У с. Синьків утретє відбувся фестиваль Маланок. 

 

173. Карнавал по-тернопільськи: як маланкували у Горошовій [Текст] // Наш 

день. — 2019. — 16—23 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Люди). 

Про свято Маланки у селі Горошова Борщівського району. 
 

Свята зимово календарно-обрядового фольклору 
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174. Бурма, В. Зимова веселка вертепів [Текст] / В. Бурма // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 23 січ. — С. 5 : фот. кольор. — (На крилах творчості). 
У Тернополі відбувся традиційний парад вертепів. 

 

175. Буяк, Я. «Нова радість стала» [Текст] / Я. Буяк // Свобода. — 2019. — 

23 січ. — С. 12 : фот. кольор. 

Про різдвяний концерт «Нова радість стала», який традиційно відбувся в 
м. Тернополі. 
 

176. Гринчишин, І. «Парад вертепів» [Текст] / І. Гринчишин // Свобода. — 

2019. — 1 лют. — С. 3 : фот. 

15 колективів із області та міста Тернополя взяли участь у цьому дійстві. 
 

177. Мадзій, І. Лунала коляда на всю громаду [Текст] / І. Мадзій // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 23 січ. — С. 15 : фот. кольор. — (Сільські традиції). 
У с. Більче-Золоте відбулося фольклорно-різдвяне дійство «Прощання з колядою». 

 

178. Мричко, В. «Нас зірка ясна засіяла» [Текст] / В. Мричко // Свобода. — 

2019. — 25 січ. — С. 4 : фот. — (Неопалима купина). 
У м. Тернополі відбулося традиційне обласне свято зимового календарно-обрядового 
фольклору «Нова радість стала». 

 

179. На параді вертепів перемогли вишнівчани [Текст] // Номер один. — 

2019. — 30 січ. — С. 2 : фот. 

У Тернополі відбувся 8-й парад вертепів. 
 

180. Попович, Ж. На Старий новий рік заліщани «маланкують», а на 

Лановеччині — «когутують» [Текст] / Ж. Попович // Номер один. — 2019. — 

16 січ. — С. 14 : фот. кольор. — (Відпочинок). 

Про старовинні обряди свят на Тернопільщині. 
 

181. Проводжали свята… з фестивалем! [Текст] // Нова Тернопільська 

газета. — 2019. — 23—29 січ. — С. 5 : фот.  
Про участь аматорських колективів області у фестивалі зимового фольклору «Нова 
радість стала». 

 

182. Різдвяні святкування на Тернопільщині[Текст] // Наш день. — 2019. — 9 — 

15 січ. — С. 16 : фот. кольор. 

Програма циклу культурно-мистецьких, розважальних святкових заходів. 
 

Національний рекорд персонажів українського фольклору  

 
183. Вандзеляк, Г. Встановили національний рекорд [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2019.— 18 січ. — С. 1 : фот. 

У с. Стара Ягільниця Чортківського району відбулося святкове дійство «Маланка 
ходила — бажала всім злагоди і миру». 

 

184. Золотнюк, А. Маланківських рекорд встановили у Старій Ягільниці 
[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 1 : фот. — 

(А що у вас?). 
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Про встановлення національного рекорду із найбільшої кількості костюмованих 

Маланок і Василів на одній локації — 106 пар. 

 

185. 106 Маланок і Василів [Текст] // Наш день. — 2019. — 16—23 січ. — С. 1: 

фот. кольор. 

На Тернопільщині встановили національний рекорд персонажів українського 
фольклору. 

 

Інші фестивалі, конкурси та заходи 
 

186. Гора, А. «На батьківщині Василя Барвінського» [Текст] / А. Гора // 

Свобода. — 2019. — 8 лют. — С. 4 : фот. 

Анонс II Відкритого конкурсу піаністів. 
 

187. Кулик, В. Відлунали «Наддністрянські фестини» [Текст] / В. Кулик // 

Свобода. — 20 лют. — С. 12 : фот. кольор. 

У Заліщики відбулося святкове дійство Наддністрянські фестини 2019  «Хай голуб 

миру летить над Україною». 
 

188. Салко, М. «Файне» — вже найкраще! [Текст] / М. Салко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 1. — (Фестиваль). 

Тернопільський музичний фестиваль отримав європейську відзнаку якості «EFFE 

Label 2019-2020». 
 

189. «Файне місто» — з європейським знаком якості [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 лют. — С. 6 : фот. — (Kultura). 
Тернопільський музичний фестиваль «Файне місто» отримав європейський знак 
якості «EFFE Label 2019-2020». 

 

190. «Файне небо» : літають всі! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 20—26 лют. — С. 12 : фот. кольор. 
У Тернополі відбувся фестиваль повітроплавання. 
 

До 205-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка 
 

191. Дуда, І. Чому йдуть до Шевченка? [Текст] / І. Дуда // RIA плюс. — 2019. — 

11 берез. — С. 15 : фот. 

 

192. Дуда, І. Для кого Тарас Шевченко? [Текст] / І. Дуда // Свобода. — 2019. — 

15 берез. — С. 4 : фот. 

 

193. Садовська, Г. «Хто голос цей вчує — буде українцем. І нація буде» 

[Текст] / Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 13 берез. — С. 1, 6 : фот. 

кольор. — (До 205-річчя з дня народження Тараса Шевченка). 

У Тернополі відбулося ряд заходів з нагоди 205-річчя із дня народження Тараса 
Шевченка. 
 

194. Умриш, С. Велич Тараса [Текст] / С. Умриш // Вільне життя плюс. — 

2019. — 22 берез. — С. 6. — (А що у вас?). 

В Підволочиському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся дитячий конкурс 
читців «Велич Тарасового слова». 
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195. Шот, М. Тарасове слово надихає українців [Текст] / М. Шот // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 12 берез. — С. 12 : фот. — (Ушанування). 
У Тернополі відбулися урочини з нагоди 205-річчя із дня народження Тараса 
Шевченка. 

 

100-річчя Чортківської офензиви 
196. Тернопільщина готується до 100-річчя Чортківської офензиви [Текст] // 

Досьє 102. — 21 лют. — С. 10 : фот.  
В Тернопільській області відбудеться низка заходів з нагоди 100-річчя Чортківської 
офензиви. 

 

АМАТОРСЬКІ, МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВИ ТА ТВОРЧІ ОБ’ЄДНАННЯ 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

Дитяча хорова школа «Зоринка» 
 

197. Костишин, Л. Згадала зоряні пісні «Зоринка» [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 6 лют. — С. 6 : фот. кольор. — (Враження). 

У Тернопільській обласній філармонії відбувся концерт «Згадаймо зоряні пісні» 

викладачів і вихованців Тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка» імені 
Ізидора Доскоча . 

 

Гурт «Тріода» 
 

198. «З першої хвилини спілкування зрозуміла, що Володя — моя людина!» 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 20—26 лют. — С. 10 : фот. 

кольор. 

Учасник тернопільського гурту «Тріода» Володимир Рибак одружився. 
 

199. Сагаль О. Гурт «Тріода»: «коли виступали на фронті, нас попросили 

співати тихіше, бо неподалік у «зеленці» сиділи «сепари»…» [Текст] : [інтерв’ю 

із учасниками гурту «Тріода» та їх концертну діяльність] / [спілкуваласz] 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 30 січ.—5 лют. — С. 6 : 

фот. — (Kultura). 

 

Тернопільський муніципальний Галицький камерний оркестр  
 

200. Шот, М. Вокзальна зала раз на рік стає концертною [Текст] / М. Шот // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 8 : фот. — (Світ музики). 

Муніципальний Галицький камерний оркестр під орудою Василя Феленчака та гурт 
«Пшеничне перевесло» взяли участь у музичному проекті «Для тих, хто в дорозі». 

 
201. Шот, М. Для тих, хто в дорозі [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 18 січ. — С. 16 : фот. — (Концерт на вокзалі). 
Муніципальний Галицький камерний оркестр під орудою Василя Феленчака та гурт 
«Пшеничне перевесло» взяли участь у музичному проекті «Для тих, хто в дорозі». 
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Інші мистецькі колективи та творчі об’єднання 
 

202. Ансамбль «Ходаки» переміг на міжнародному фестивалі колядок [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 2019. — 16—22 січ. — С. 6 : фот.  
 

203. Дохват, М. «Ходаки» за кордоном заколядували на перше місце [Текст] / 

М. Дохват // RIA плюс. — 2019. — 14 січ. — С. 16 : фот. кольор. — (Свята). 

Зразковий художній аматорський фольклорно-обрядовий гурт з Малого Ходачкова 
«Ходаки» взяв участь у міжнародному фестивалі різдвяних колядок та зайняв перше 
місце.  
 

204. Корпан, Н. Тернополянка підкорювала сцену відбору на «Євробачення» 

[Текст] / Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 4 берез. — С. 19 : фот. — (Епатаж). 

Солісткою бенду Freedom jazz є тернополянка Cофія Павліченко. 

 

205. «Tik Tu» заспіває у Тернополі [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 13—19 берез. — С. 6 : фот. 

У РК «Maxim» відбудеться концерт тернопільського гурту «Tik Tu» із презентацією 

альбому ULITAKIS. 
 

206. Фінал відбору «Євробачення» — з тернопільською «ноткою» [Текст] // 

Нова Тернопільська газета. — 20—26 лют. — С. 6 : фот.  

Тернополянка Cофія Павліченко є учасницею гурту «Freedom jazz». 

 

ТВОРЧІ СПІЛКИ, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА 
 

Культурно-просвітницьке товариство «Вертеп» 

 
207. Безганс, Д. Ми родом з «Вертепу»… [Текст] / Д. Безганс // Свобода. — 

2019. — 27 лют. —С. 3 : фот. кольор. — (Наш край). 

В Українському домі «Перемога» відбулися урочистості з нагоди відзначення 30-річчя 
культурно-просвітницького товариства «Вертеп». 

 
208. Бобрівець, М. Родом із «Вертепу» [Текст] / М. Бобрівець // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 27 лют. —С. 9 : фот. кольор. — (Ювілей). 

Культурно-просвітницьке товариство «Вертеп» відзначило 30-й ювілей своєї 
діяльності. 

 

209. Мичко, С. «Вертеп» назавжди [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2019. — 26 лют. —С. 3 : фот. — (До дати). 

У Тернополі урочисто відзначили 30-й ювілей культурно-просвітницького товариства 
«Вертеп». 

 

210. Турчак, О. Теплі спогади на зустрічі великої родини [Текст] / О. Турчак // 

RIA плюс. — 2019. — 25 лют. —С. 4 : фот. кольор. — (Ювілей). 

 Культурно-просвітницьке товариство «Вертеп» відзначило 30-річчя. 
 

Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка 
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211. Мадзій, І. Віват борщівська «Просвіта»! [Текст] / І. Мадзій // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 5 : фот. — (Ювілеї). 
Про просвітницьку діяльність Петра Довгошиї — голови Борщівського районного 
об’єднання «Просвіти». 

212. Садовська, Г. У міській «Просвіті» — нова очільниця [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 1 : фот. — (Звітно-

виборна конференція). 

Тернопільське міське об’єднання «Просвіти» очолила журналістка Наталія Турчин. 

 

213. Чубата, Д. Такі різні і такі цікаві зустрічі [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 3 : фот. — (Обрії «Просвіти»). 

У культурно-просвітницькому центрі «Поступ Просвіти» Тернопільського міського 
об’єднання «Просвіта» ім. Т. Шевченка відбулася зустріч із гуртом «РайРождество». 

 

214. Чубата, Д. Це стан душі — любити Україну [Текст] / Д. Чубата // Вільне 
життя плюс. — 2019.— 18 січ. — С. 5 : фот. — (Обрії «Просвіти). 

На Тернопільщині відбулися заходи з нагоди 150-річчя створення громадської 
організації «Просвіта». 

 

215. Ярема, К. 150 славних літ товариства «Просвіта» [Текст] / К. Ярема // 

Свобода. — 2019. — 25 січ. — С. 3 : фот. — (Акценти). 
Відбулися урочистості з нагоди 150-річчя заснування Тернопільського районного 
відділення ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 

 

216. Ярий, М. «Просвіта» Волині у міжвоєнні роки [Текст] / М. Ярий // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 4 : фот. — (Говори, історіє!). 
Про філію товариства «Просвіта» у Кременці.  

 

*** 
217. Колінець, В. Столицею України був… Тернопіль [Текст] / В. Колінець // 

Свобода. — 2019. — 20 берез. — С. 3 : фот. — (Народному Руху України — 30). 

Про обласну організацію Народного Руху України. 

 

ПЕРСОНАЛІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ, МИТЦІВ, 

НАРОДНИХ УМІЛЬЦІВ, 

ВИКОНАВЦІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
 

218. Бобрівець, М. Спіймати красу фотокамерою [Текст] / М. Бобрівець // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 13 лют. — С. 9 : фот. кольор. — (Захоплення).  

Про керівника фотостудії «Ікс-позиція» Василя Стрижка. 
 

219. Буяк, Я. Чарунковий світ Ярослава Бензи [Текст] / Я. Буяк // Свобода. — 

20 лют. — С. 12 : фот. кольор. 

Пам’яті поета, журналіста Ярослава Бензи. 
 

220. Вандзеляк, Г. Її два крила — Крим і Кркменеччина… [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Cвобода. — 2019. — 6 берез. — С. 12 : фот. кольор. — 

(Захоплення).  

Про творчий доробок Олени Поліщук. 



28 

 

 

221. Верхолюк, П. Творчий доробок Михайла Дирбавки [Текст] / 

П. Верхолюк // Свобода. — 2019. — 1 лют. — С. 4 : фот. — (До 70–річчя). 

З нагоди ювілею художника декоративно-прикладного мистецтва, члена НСХУ 

України Михайла Дирбавки. 
 

222. Вістовський, О. Недописане слово [Текст] / О. Вістовський // Свобода. — 

2019. — 22 берез. — С. 1 : фот.  

Про письменника, журналіста Петра Ковальчука. 
 

223. Вовчанська, В. Відлуння волинської елегії [Текст] / В. Вовчанська, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 6 : фот. — 

(Прочитане).  
Про поета, публіциста, прозаїка, громадського діяча Степана Бабія. 

 

224. Вовчанська, В. Гармонія, естетика і символи [Текст] / В. Вовчанська, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 1 : фот. — (Майстер 

на всі руки).  

Про живописця, літератора, майстра плетіння виробів із соломи, заслуженого майстра 
народної творчості України Антона Гриба. 
 

225. Вовчанська, В. Інтелектуальна піщинка Всесвіту [Текст] / В. Вовчанська, 

Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 лют. — С. 5 : фот. — 

(Духовний П’ємонт).  

Про творчу діяльність Богдана Андрушківа. 
 

226. Вовчанська, В. «Присипляють громи свої вдачі гарячі…» [Текст] / 

В. Вовчанська, Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 6. — 

(Доповнюючи ТЕС). 

Про поета, журналіста Ярослава Свищука. 
 

227. Для тих, хто пам’ятає… [Текст] // Свобода. — 2019. — 6 берез. — С. 3 : фот. 

кольор. 

З нагоди 85-річчя з дня народження поета Володимира Вихруща. 
 

228. Заморська, Л. Відчуває себе феєю з чарівною паличкою [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 4 лют. — С. 21 : фот. кольор. — 

(Особистість). 

Про диригента камерного оркестру Тернопільської обласної філармонії Христину 
Павлик. 

 

229. Заморська, Л. Від артистки — до головного балетмейстера [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 21 січ. — С. 14: фот. — (Творчість). 

Про Юлія Якимчук, головного балетмейстера академічного ансамблю танцю 

«Надзбручанка». 
 

230. Золотнюк, А. Бандура нас ще здивує [Текст] : [інтерв’ю із бандуристом, 

заслуженим артистом України, актором Тернопільського академічного 

обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка Дмитром 

Губ’яком] / [спілкувалась] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 30 

січ. — С. 6 : фот. кольор. — (Цікаве знайомство). 
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231. Золотнюк, А. Книжкова тисяча Богдана Мельничука [Текст] : [інтерв’ю]: 

відгуки письменників про Богдана Мельничука [спілкувалась] А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 6 : фот. — (Пишаємося). 
 

232. Золотнюк, А. Пейзаж як портрет природи [Текст] / А. Золотнюк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 20 лют. — С. 9 : фот. кольор. — (Стан душі). 
Про художника Миколу Пазізіна та його пейзажі. 

233. Золотнюк, А. Світла збірка дорожного-поета [Текст] : [інтерв’ю із поетом 

Ярославом Дзісяком (псевдо — Дорожний)] / [спілкувалась] А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 лют. — С. 6 : фот. — (Новинка). 

Про нову книжку «Ступаю у казку вітати проміння» Ярослава Дзісяка. 
 

234. Киричук, Г. «Зимова фантазія» розквітла в Козові [Текст] / Г. Киричук // 

Свобода. — 2019. — 27 лют. —С. 12 : фот. кольор. 
Вихованка Козівської школи мистецтв Наталія Любінська стала лауреатом першої премії у 
другій віковій категорії (10—14 років) у всіх номінаціях, взявши участь у XIX 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова фантазія» в рамках проекту «Квітуча Україна». 

 

235. Клим’юк, М. Літературознавець, есеїст, ерудит [Текст] / М. Клим’юк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 берез. — С. 5 : фот. — (Неперебутні). 
Про Михайла Рудницького. 

 

236. Корпан, Н. Відмінниця і чирлідер мріє про танцювальний клуб [Текст] / 

Н. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 4 берез. — С. 6 : фот. — (Після уроків). 

Про юну уродженку м. Чорткова Софію Мельничук, яка є переможницею 

всеукраїнських, європейських та світових чемпіонатів із спортивного танцю. 

 

237. Корпан, В. Музикант із Тернопільщини записує музику зі світовою 

компанією [Текст] / В. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 18 берез. — С. 21 : фот. 

кольор. — (Успіх). 

Про уродженця із Бережан Василя Лещишина. 
 

238. Корпан, В. У дитинстві мріяла про корову. Фотограф перемогла у 

всеукраїнському конкурсі [Текст] / В. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 21 січ. — 

С. 21 : фот. кольор. — (Перемога). 

Фотограф з Тернопільщини Галина Романів перемогла у всеукраїнському 
фотоконкурсі «Листівка з села 2018». 

 

239. Корпан, В. У 13 років стала телеведучою [Текст] / В. Корпан // RIA 

плюс. — 2019. — 4 лют. — С. 6 : фот. — (Після уроків). 

Учениця ЗОШ №3 м. Тернополя Евеліна Ништа стала ведучого дитячого інтернет-
телебачення «Вуаля». 

 

240. Костишин, Л. Бранець слова і взірець порядності [Текст] / Л. Костишин // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 13 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (Пам’ять). 

Про працівника газети «Вільне життя плюс» Миколу Добровольського. 
 

241. Кушнірук, З. «Якою б не була криза в житті, раджу займатись собою, 

своєю діяльністю. Тоді все решта стане на свої місця» [Текст] : [інтерв’ю із 
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Ларисою Овчарук] / [спілкувалася] З. Кушнірук // Наш день. — 2019. — 20—26 

берез. — С. 3 : фот. кольор. — (Особистість). 

Рецепти успіху від Лариси Овчарук. 
 

242. Лещишин, О. Щиро віддана культурі власного народу [Текст] / 

О. Лещишин // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 3 : фот. — (Вітаємо). 

Про фольклористку, етнографиню, журналістку Богдану Синеньку. 
 

243. Мельничук, Б. Талант, помножений на любов [Текст] : [інтерв’ю із 
директором Підволочиської дитячої художньої школи, живописцем Ярославом 

Збаразьким] / [спілкувався] Б. Мельничук // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 

берез. — С. 2 : фот. — (У робітні митця). 

 

244. Пилипенко, Г. Художник Іван Марчук: «Хочу бути незбагненним для себе 
і для всіх» [Текст] : [інтерв’ю] / Г. Пилипенко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

23 лют. — С. 6 : фот. — (Суботні зустрічі). 
Про художнє мистецтво Івана Марчука. 

 

245. Поет. Науковець. Наставник [Текст] // Вільне життя плюс. — 2019. — 

6 берез. — С. 7. — (Пам’ять). 

З нагоди 85-річчя з дня народження поета Володимира Вихруща. 
 

246. Поліщук, О. Олена Поліщук: «Я щаслива, бо не знала дефіциту друзів і 
любові…» [Текст] / О. Поліщук // Свобода. — 2019. — 15 лют. — С. 4 : фот. — 

(Написано серцем). 

Про журналістку, художницю, письменницю Олену Поліщук. 
 

247. Попович, Ж. Чорно-біла графіка життя художника Ярослава Омеляна 

[Текст] : [інтерв’ю із відомим митцем Ярославом Омеляном з нагоди 90-річчя] / 

[спілкувалась] Ж. Попович // Номер один. — 2019. — 9 січ. — С. 7: фот. — 

(Персона). 

Про Ярослава Омеляна і його творчість. 
 

248. Олійник, Д. За 11 років — майже тисяча карикатур [Текст] : [інтерв’ю із 
фотографом-карикатуристом Михайлом Урбанським] / [cпілкувалась] 

Д. Олійник // RIA плюс. — 2019. — 25 лют. —С. 16 : фот. кольор. — (Хобі). 
 

249. Приходько, Л. Пам’яті Петра Ластівки [Текст] / Л. Приходько // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 23—29 січ. — С. 5 : фот.  
 

250. Савчук, М. Чи не в Усті–Зеленому народився Лесич? [Текст] / М. Савчук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 13 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (До уваги 

краєзнавців). 

Про поета Вадима Лесича. 
 

251. Сагаль, О. Тернополянка Юлія Шкугра: зі співачки — у лейтенанти! 

[Текст] : [інтерв’ю із співачкою, ведучою Юлією Шкугрою про її радикальні 
зміни у житті] / [cпілкувалась] О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. 

— 13—19 лют. — С. 1,6 : фот. кольор.  
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252. Сагаль, О. Юліана Хаварівська: «Бандура — не «нафталін»! На ній можна 

грати усе: від класики до хард-року…» [Текст] : [інтерв’ю тернопільською 

музиканткою, бандуристкою, керівницею колективу «Елегія струн» Юліаною 

Хаварівською] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 6—

12 берез. — С. 10 : фот. кольор. — (People). 

 

253. Садовська, Г. Ярослав Гавянець: «Нас чекає нелегкий рік, тож маємо не 
розслаблятися» [Текст] : [інтерв’ю із уродженцем Копичинців, актором 

аматорського театру та захисником Донецького аеропорту Ярославом 

Гавянцем] / [cпілкувалася] Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 

6 берез. — С. 7 : фот. кольор. — (Лауреат конкурсу «Людина року-2018»). 
 

254. Садовська, Г. Власкор Микола Шот став заслуженим журналістом 

України [Текст] / Г. Садовська, Л. Островська // Урядовий кур’єр. — 2019. — 

15 берез. — С. 16 : фот. — (Вісті звідусіль). 

Власному кореспондентові «Урядового кур’єра» у Тернопільській та Львівській 

областях Миколі Шоту присвоєно почесне звання заслуженого журналіста України. 

 

255. Стадник, О. Культурно-просвітницька нива Лесі Любарської [Текст] / 

О. Стадник // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 8 : фот. — 

(Ініціатива). 

Про патріотичні заходи Лесі Любарської. 
 

256. Томчишин, Ю. Марія Тройчак: «Віра в Бога і любов до життя дають сили 

і натхнення для кожного дня» [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2019. — 

6—12 берез. — С. 3 : фот. кольор. — (Людина року). 

Про письменницю, громадську діячку, лауреатку конкурсу «Людина року-2018» 

Марію Тройчак. 
 

257. Турчак, О. «Різдво — це час, коли треба зупинитися і відчути світ» 

[Текст] : [інтерв’ю із українською співачкою та скрипалькою Оксаною Мухою] / 

[спілкувалася] О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 1 січ. — С. 11: фот. — (До 

свята). 

Із змісту: 15 січня у Тернопільському драмтеатрі відбудеться концерт львів’янки 

Оксани Мухи. 
 

258. Ушакова, В. Андрій Підлужний: «На сцену виходить жінка і каже: а 

пам’ятаєте, я вагітною з вами співала «Вставай, сонце!»? Я зараз покличу своїх 

синів, які під неї народжувались» [Текст] : [інтерв’ю із композитором, співаком, 

музикантом, телеведучим Андрієм Підлужним] / [спілкувалася] В. Ушакова // 

Номер один. — 2019. — 16 січ. — С. 8—11: фот. кольор. — (Ексклюзив). 

Про музичну кар’єру Андрія Підлужного. 
 

259. Ушакова, В. Мирослава Ярмуш: «Чоловіки крутяться біля мене, але 
бояться підходити, бо розуміють, що я сильна жінка!» [Текст] : [інтерв’ю із 
дочкою поета, прозаїка та культурно-громадського діяча Василя Ярмуша про 

творчість свого батька, творчі проекти та плани на майбутнє] / [спілкувалася] 

В. Ушакова // Номер один. — 2019. — 13 лют. — С. 8—9: фот. кольор. — 

(Ексклюзив). 
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260. Ушакова, В. Поетеса і прозаїк Любов Буряк: «Тернопіль — токсичне 
містечко з купою «мудрих» людей, які знають так багато, що нездатні тими 

знаннями розпорядитися» [Текст] : [інтерв’ю із письменницею Любов’ю Бурак] / 

[спілкувалася] В. Ушакова // Номер один. — 2019. — 20 берез. — С. 8—9: фот. 

кольор. — (Персона). 

 

261. Ушакова, В. Фіналістка талант-шоу «X-фактор» Ірина Борисюк: 

«Можливо, я не змогла стати зіркою, бо поруч із селебріті почуваюся не у своїй 

тарілці» [Текст] : [інтерв’ю із тернополянкою Іриною Борисюк] / [спілкувалася] 

В. Ушакова // Номер один. — 2019. — 13 берез. — С. 8—9 : фот. кольор. — 

(Персона). 
 

262. Хамар, С. Із серцем і любов’ю до рідного краю [Текст] / С. Хамар, 

М. Хамар // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 5. — (Вітаємо). 

Про краєзнавицю Ярославу Павлів. 
 

263. Ходорівський, З. Патріарх українського екслібрису [Текст] / 

З. Ходорівський // Вільне життя плюс. — 2019. — 20 берез. — С. 11 : фот. 

кольор. — (Неперебутні). 
Добре слово про Ярослава Омеляна. 

 

264. Чубата, Д. Народився на Чернігівщині, уславився на Тернопільщині 
[Текст] / Д. Чубата // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 8 : фот. — 

(Незабутні). 
Про письменника, актора, режисера Олексу Корнієнка. 

 

265. Цебрій, Є. «Треба, щоб люди відчували щось спільне зі своїм містом» 

[Текст] : [інтерв’ю із урбаністом Володимиром Антковим] / [cпілкувалася] 

Є. Цебрій // RIA плюс. — 2019. — 18 берез. —С. 13 : фот. кольор. — (Світ 

професій). 
 

266. Шот, М. Професор Тернопільського національного університету ім. 

В. Гнатюка Олег Смоляк: «Колядниками на Різдво могли бути лише парубки, 

але аж ніяк не дівчата, бо ж вони мали своє свято — Водохреще» [Текст] : 

[інтерв’ю із Олегом Смоляком про давні традиції новорічного-різдвяного циклу 

святкувань] / [спілкувалася] М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2019. — 5 січ. — С. 

4: фот. — (Суботні зустрічі). 
 

267. Штокало-Пархомчук, Я. Яскрава зірочка Козівщини [Текст] / Я. Штокало-

Пархомчук // Вільне життя плюс. — 2019. — 20 лют. — С. 9 : фот. кольор. — 

(Юні таланти). 
Вихованка Козівської державної школи мистецтв Наталія Любінська взяла участь у 
міжнародних фестивалях-конкурсах «Україна єднає світ» та в III UKR WEST ART FEST, в 
яких гідно представила Козівщину. 
 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

 
268. А собор не простий, а… з орігамі! [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 

2019. — 6—12 лют. — С. 10 : фот. кольор.  

Чортківчанка Христина Глухан виготовила метрову копію церкви з 14 тисяч 
паперових модулів. 
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269. Вандзеляк, Г. Диво — капелюшки від Оксани Чмиленко [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2019. — 30 січ. — С. 12 : фот. кольор. 

Про тернопільську дизайнерку Оксану Чмиленко, яка виготовляє унікальні валяні 
вироби, а також власницю творчої майстерні «Палітра тепла». 

 
270. Вандзеляк, Г. І на тім рушникові… [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 

2019. — 20 берез. — С. 12 : фот. кольор. 

Про рушник єднання «Цвіт вишиванки». 

271. Вандзеляк, Г. Креативний лікар знімає стрес з допомогою… соломи 

[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2019. — 13 лют. — С. 12 : фот. кольор. 

Про Петра Левицького, який створює картини із соломи. 

 
272. Вандзеляк, Г. Людмила Гургач: «Бісероплетіння здатне поглинути» 

[Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2019. — 16 січ. — С. 12 : фот. кольор. 

Про майстриню художнього бісероплетіння Людмилу Гургач із Чорткова. 
 

273. Вандзеляк, Г. Неповторні ляльки-мотанки Галини Китай [Текст] / 

Г. Вандзеляк // Свобода. — 2019. — 23 січ. — С. 12 : фот. кольор. — 

(Захоплення). 

Мистецтво лялькарства від тернопільської майстрині Галини Китай. 

 
274. Вандзеляк, Г. Ольга Ільчишин: «Петриківський розпис — це моє 

різнокольорове життя» [Текст] / Г. Вандзеляк // Свобода. — 2019. — 6 лют. — 

С. 12 : фот. кольор. 

Про майстриню із петриківського розпису Ольгу Ільчишин. 

 

275. Колесник, Н. Зі зламаної сопілки музикант змайстрував унікальний 

інструмент [Текст] / Н. Колесник // RIA плюс. — 18 лют. — С. 21 : фот. 

кольор. — (Винахід). 

Тернополянин Владислав Козаченко змайстував першу у світі електронну сопілку. 
 

276. Колесник, Т. У с. Тютьків на Теребовлянщині вишили іконостас, аналогів 

якому немає у світі… (нема назви статті) [Текст] / Т. Колесник // Експрес. — 2019. — 14—

21 лют. — С. 2 : фот. кольор. — (Фотофакт). 

 
277. Коломійчук, М. Чути серцем, розмовляти душею: втратив слух, але 

творить справжні дива фарбами [Текст] / М. Коломійчук // Наш день. — 2019. — 

16—23 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Люди). 

Про художника Степана Кравчука зі с. Нападівка Лановецького району.  
 

278. Корпан, В. Чортківчанка створила з паперу метрову копію собору-тризуба 

[Текст] / В. Корпан // RIA плюс. — 2019. — 4 лют. — С. 9 : фот. кольор. — (Хобі). 
Педагог-організатор Чортківської школи №7 Христина Глухан створила копію 

Катедрального храму Верховних Апостолів Петра і Павла у техніці модульного 

оригамі. 
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279. Реабілітація ляльками [Текст] : [інтерв’ю] із майстром із реборністики 

Сергієм Бондарем // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 лют. — С. 10: 

фот. кольор. 

Ветеран АТО Сергій Бондар створює реалістичні ляльки «Реборн». 

 

280. Сагаль, О. Бісеринка до бісеринки — церкві унікальний іконостас! 
[Текст] / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 лют. — С. 10 : 

фот. кольор.  

У с. Тютькові на Теребовлянщині — єдиний в Україні іконостас, повністю вишитий 

бісером. 

 
281. Сагаль, О. Історія, «намальована» нитками [Текст] : [інтерв’ю] із Іриною 

Кошелінською, котра вишиває краєвиди давнього Тернополя / [спілкувалася] 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 лют. — С. 6 : фот. — 

(Kultura). 
 

282. Сагаль, О. Картина — пальчики оближеш! [Текст] / О. Сагаль // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 16—22 січ. — С. 6: фот. 

Про тернополянку Оксану Летіну, яка створює ароматні медові пряники. 

 

283. Стахова, Ю. Казкові витинанки Галини Дудар [Текст] / Ю. Стахова // 

Свобода. — 20 лют. — С. 12 : фот. кольор. 

Про народну майстриню з Тернополя, учасницю всеукраїнських конкурсів, обласних 

та міжнародних виставок майстрів декоративно-прикладного мистецтва Галину Дудар 

та її хобі. 
 

284. Томчишин, Ю. Історія, вишита хрестиком [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2019. — 30 січ.—5 лют. — С. 7: фот. — (Захоплення). 

Про тернопільську вишивальницю Ірину Кошелінську, яка відтворює старовинні 
будівлі на полотні.  

 

285. Томчишин, Ю. Казковий світ Ольги Князь [Текст] / Ю. Томчишин // Наш 

день. — 2019. — 23—29 січ. — С. 8 : фот. кольор. — (Люди). 
Про майстриню із техніки в’язання Ольгу Князь. 
 

286. Томчишин, Ю. Краса із клаптиків [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 

2019. — 27 лют. — 5 берез. — С. 8 : фот. кольор. — (Зазоплення). 
Про тернополянку Оксану Відяшову, яка створює неймовірні речі зі шматочків 
тканини в стилі печворк. 
  

287. Томчишин, Ю. У Збаражі хочуть прикрасити місто візерунками із 
пластикових кришечок [Текст] / Ю. Томчишин // Наш день. — 2019. — 6 лют. — 

12 лют. — С. 13 : фот. кольор. 

Керівник гуртка художньо-естетичного напрямку Будинку культури дитячої та 
юнацької творчості Галина Михальська стала ініціатором ідеї «Корок до корка разом 

збираємо, Збараж і чистимо, і прикрашаємо». 

 

288. Турчак, О. Жінка з Тернопільщини робить гіганські паперові квіти в 

Америці [Текст] / О. Турчак // RIA плюс. — 2019. — 25 лют. — С. 9 : фот. 

кольор. — («Квіткова леді»). 
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Уродженка із с. Пишківці Бучацького району Леся Кізюк прикрашає інтер’єр 
неймовірними виробами з паперу. 
 

Друк. Огляди. Презентації. Рецензії 
 

289. Барицький, І. «Надихнув Шевченко» [Текст] / І. Барицький // Свобода. — 

2019. — 1 лют. — С. 4 : фот. — (Нововидання). 

У статті представлено поезію із книжки «Надихнув Шевченко» Івана Барицького. 
 

290. Вандзеляк, Г. До букви «я» ще так далеко… [Текст] / Г. Вандзеляк // 

Свобода. — 2019. — 13 берез. — С. 12 : фот. кольор. 

У видавництві «Терно-граф» вийшла друком книжка «ЄСЖ» Михайла Ониськіва.  
 

291. Вандзеляк, Г. Цвіт душі Наталії Волотовської [Текст] / Г. Вандзеляк, 

А. Гора // Свобода. — 2019. — 8 лют. — С. 4 : фот. — (Нове видання). 

Про літературно-художнє видання «Цвіт душі» літераторки Наталії Волотовської. 
 

292. Волинська, О. Ігор Фарина, Богдан Чепурко та інші [Текст] / О. Волинська // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 6 : фот. — (Знай наших!). 

Творчість тернопільських мистців представлено у «Буковинському журналі». 

 

293. Вояк, Х. Він був україноцентристом [Текст] / Х. Вояк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 6. — (Пам’ять). 

Студенти ТНПУ ім. В. Гнатюка взяли участь у презентації «Книги пам’яті про 
Богдана-Романа Хаварівського». 

 

294. Гаврильцьо, І. Тернопільські «дзвонарі» [Текст] / І. Гаврильцьо // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 5 : фот. — (Знай наших!). 

У львівському журналі «Дзвін» опубліковано нарис «Покохала дівчина повстанця…» 

Богдана Савака. 
295. Дігай, Т. У пам’ять про Петра Сороку [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 6. — (Щойно з друку). 

Надійшов черговий 16-й номер літературно-мистецького альманаху «Курінь». 
 

296. Дігай, Т. Шипшиновий напій поезії [Текст] / Т. Дігай // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 лют. — С. 6. — (Рецензія). 

Враження від прочитаної книги «Плин» Ірини Дем’янової. 
 

297. Заморська, Л. Книжка, що зробити Різдво особливим [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 1 січ. — С. 18: фот. — (Презентації). 
У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «19 різдвяних історій» Надійки Гербіш 

та Ірини Савки. 

 

298. Заморська, Л. Першим дослідив воєнну округу «Лисоня» [Текст] / 

Л. Заморська // RIA плюс. — 2019. — 11 лют. — С. 18: фот. — (Презентації). 
У книгарні «Є» відбулася презентація книги «Історія воєнної округи УПА «Лисоня» 

Cергія Волянюка. 
 

299. Заморська, Л. Як Збруч став рікою Соборності [Текст] / Л. Заморська // 

RIA плюс. — 2019. — 14 січ. — С. 18: фот. — (Презентації). 



36 

 

У книгарні «Є» відбулася презентація збірки оповідань «Різдво через Збруч» семи 

авторів: Андрія Павловського, Лори Підгірної, Віоліни Ситнік, Олега Витвіцького, 
Софії Пасічник, Ольги Деркачової та Наталки Михно. 

 

300. Золотнюк, А. Дві одвічні теми [Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 6. — (На книжкову полицю). 

Про збірку «Артиклі» Наталії Пасічник. 
 

301. Золотнюк, А. Елегія поетичного саду [Текст] : [інтерв’ю із поетом Арсеном 

Вікаруком] / [спілкувалася] А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 

11 січ. — С. 6. — (Розмисли). 

 

302. Золотнюк, А. Різдвяні історії від Надійки Гербіш та Ірини Савки [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 6 : фот. — 

(Презентація). 

У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «19 різдвяних історій». 

 

303. Золотнюк, А. Роман жахів з українською пропискою [Текст] / 

А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 6 : фот. — 

(Презентації). 
У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «Служитель» Андрія Гулкевича. 

 

304. Золотнюк, А. Слова шукав і розумом, і серцем [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 лют. — С. 6 : фот. — (Щойно прочитане). 
Про збірку вибраного «Марева легке крило» Левка Крупи. 

305. Золотнюк, А. Сома Моргенштерн і його Тернопіль минулого століття 

[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 6. — 

(Презентація). 
У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «В інші часи. Юні літа у Східній 

Галичині» Сома Моргенштерна. 
 

306. Золотнюк, А. Учасниць УСС та УГА в Тернополі зобразили на марках 

[Текст] / А. Золотнюк // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 5 : фот. — 

(Неперебутні). 
Тернопільський історик Сергій Ткачов презентував комплект марок «Українці у 
Великій війні по різні сторони фронту». 

 

307. Золотнюк, А. Чим українці прославились у світі [Текст] / А. Золотнюк // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 8 : фот. — (Презентація). 

У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «Наші на карті світу» Уляни Скицької. 
 

308. Камаєв, Ю. Достовірний та чесний роман [Текст] / Ю. Камаєв // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 18 січ. — С. 6. — (Прочитане). 
Про роман «Калина січена» Марії Лавренюк. 
 

309. Козелко, В. Бучач і визвольні змагання [Текст] / В. Козелко // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 22 лют. — С. 6 : фот. — (Презентація). 

У книгарні «Є» відбулася презентація книжки «Танець» Мар’яни Максим’як. 
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310. Коцарев, О. Як жилося готам на Тернопіллі [Текст] / О. Коцарев // Україна 

молода. — 19 лют. — С. 13 : фот. — (Минувшина). 
У видавництві «Смолоскип» вийшла книжка «Готи над Гнізною. Таємниці давнього 
некрополя» Володимира Тиліщака. 
 

311. Кривда, М. Його власний рахунок здобутків і втрат [Текст] / М. Кривда // 

Голос України. — 2019. — 14 лют. — С. 7 : фот.  

Про двотомник творів «Вірші з війни» та «100 новел про війну» письменника, поета, 
художника, громадського діяча, воїна-добровольця Бориса Гуменюка. 
 

312. Кушнірик, Б. Чим приваблюють «Записки Скорпіона» [Текст] / 

Б. Кушнірик // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 лют. —С. 5 : фот. — (Слово про 

колегу). 

Про книжку «Записки Скорпіона» Тетяни Дігай. 

 

313. Мельничук, Б. Автори, книжки і популярність [Текст] / Б. Мельничук // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 8 : фот. — (Це цікаво). 

Про рейтинг читання художньої літератури серед українців. 
 

314. Мельничук (Тернопільський), Б. Дорогами Олеся Гончара [Текст] / 

Б. Мельничук (Тернопільський) // Свобода. — 2019. — 8 лют. — С. 4 : фот. — 

(Щойно з друку). 

Про літературно-краєзнавче дослідження «Олесь Гончар і Буковина» Богдана 
Мельничука, професора кафедри української літератури Національного університету 
ім. Юрія Федьковича. 
 

315. Мельничук, Б. Продовження уроку історії та іронії [Текст] / Б. Мельничук, 

І. Фарина // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 лют. — С. 6 : фот. — (Рецензія). 

Про книжку «Там, за Збручем… Хроніка в двох книгах. Кн. 2. «Розчахнута булава» 

Олега Клименка. 
 

316. Мельничук, Б. Унікальне трикнижжя Антона Гриба [Текст] / 

Б. Мельничук // Свобода. — 2019. — 22 лют. — С. 4 : фот. — (Прочитане). 
 

317. Садовська, Г. Оберемок спогадів від Михайла Ониськова [Текст] / 

Г. Садовська // Вільне життя плюс. — 2019. — 6 берез. — С. 6 : фот. кольор. — 

(Щойно з друку).  

Про книжку «ЄСЖ» Михайла Ониськіва.  

318. Салко, М. «Візерунок» прикрасив [Текст] / М. Салко // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 1. — (Цікаво). 

За підтримки Посольства України в Йорданії вийшла друком книжка «Важливі етапи 

йордансько-українських відносин», у якій ідеться про академічний оркестр народних 

інструментів «Візерунок», що дії при Тернопільській обласній філармонії. 
 

319. Семеняк, В. Казка, що навчає дітей патріотизму [Текст] / В. Семеняк // 

Свобода. — 2019. — 22 лют. — С. 4. 

У видавництві «Терно-граф» вийшла друком збірка книжка для дітей «Пастка для 
орла» у співавторстві Лілії Костишин та Богдана Мельничука.  
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320. Смоляк, О. Медитації над медитованим [Текст] / О. Смоляк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 6. — (На книжкову полицю). 

Враження від прочитаної збірки Голос «Сопілки мавколюбної» (з віршів останнього 
часу). 
 

321. Смоляк, О. Осіннє золото Лесі Любарської [Текст] / О. Смоляк // Вільне 
життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 6 : фот. — (Рецензія). 

Враження від прочитаної збірки «Осене моя барвиста» Лесі Любарської. 
 

322. Степовик, Д. Син церкви [Текст] / Д. Степовик // Літературна Україна. — 

2019. — 19 січ. — С. 13 : фот. — (Книжкове REVIEW). 

Про книжку «Син церкви — син України» Василя Фольварочного. 

 

323. Фарина, І. Вірність душі і… драматичний дует [Текст] / І. Фарина // 

Свобода. — 2019.— 15 лют. — С. 4 : фот. — (Прочитане). 
Грунтовна рецензія літературо– і мистецтвознавця Ігоря Фарини на видання «Квіти 

цвітуть завжди вчасно» Л. Костишин та Б. Мельничука. 
 

324. Фарина, І. Потрібне слово знайти нелегко [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 берез. — С. 6. — (Щойно прочитане). 
Враження від прочитаної книжки «Сивий жайвір висіває пісню» Володимира 
Кравчука. 
 

325. Фарина, І. Себе знайти у музиці рядків [Текст] / І. Фарина // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 22 лют. — С. 6. — (На книжкову полицю). 

Враження від прочитаної книжки «На шляху Любові» Галини Сливки. 

 

326. Фарина, І. Чернетки носять вітер і… душа [Текст] / І. Фарина // 

Свобода. — 2019.— 18 січ. — С. 4 : фот. — (Прочитане). 
Враження від прочитаної книжки «Кирилиця» Наталії Пасічник. 
 

327. Фарина, І. Чернетки носять вітер і… душа [Текст] / І. Фарина // 

Українська літературна газета. — 2019. — 15 берез. — С. 19. 

Враження від прочитаної книжки «Кирилиця» Наталії Пасічник. 
 

328. Юзва, Ж. Хай щастить… [Текст] / Ж. Юзва // Свобода. — 2019. — 25 січ. — 

С. 4 : фот. — (Нововидання). 

У видавництві «Терно-граф» вийшла друком збірка мемуарної прози «Записки 

Скорпіона» Тетяни Дігай.  
 

ІНШЕ 

 
329. Ведучі Сергій Фаля & Юрій Мікоф: їх розшукують молодята [Текст] // 

RIA плюс. — 2019. — 4 берез. — С. 16 : фот. — (Свято). 

              
330. Гаврильцьо, І. Книговидання на Тернопільщині [Текст] / І. Гаврильцьо, 

В. Карпович // Вільне життя плюс. — 2019. — 15 лют. — С. 3. — (Говори, 

історіє!). 
Цьогоріч минає три десятиліття із часу відновлення книговидання у нашому краї. 
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331. Голінатий, П. Пекучий біль Старої Ягільниці [Текст] / П. Голінатий // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 15 лют. — С. 5 : фот. — (Дзвони пам’яті).  
 

332. Голінатий, П. Пекучий біль Старої Ягільниці [Текст] / П. Голінатий // 

Вільне життя плюс. — 2019. — 6 берез. — С. 9 : фот. кольор. — (Повторюємо 

публікацію). 

Спогад про історію і сьогодення с. Стара Ягільниця, уродженця Чортківщини, 

педагога, хорового диригента, соліста-вокаліста, заслуженого працівника культури 

України Петра Голінатого. 

 
333. Деркач, З. Двометрова ялинка з бісеру та дроту [Текст] / З. Деркач // 

Свобода. — 2019. — 4 січ. — С. 12 : фот. кольор. — (Новорічний рекорд). 

Майстриня із Тернополя Наталія Муран потрапила у Книгу рекордів України за 
виготовлення найбільшого виробу з бісеру.  
 

334. Заморська, Л. Про сирітку Ксеню і пастку для двоголового орла [Текст] / 

Є. Цебрій // RIA плюс. — 2019. — 18 берез. — С. 17 : фот. — (Прем’єри). 

У Тернополі відбулися прем’єри дитячих вистав — «Дванадцять місяців» та «Пастка 
для орла». 

 

335. Леонід Бицюра очолив Асоціацію кінокомісій України [Текст] // Нова 

Тернопільська газета. — 2019. — 27 лют. — 5 берез. — С. 6 : фот.  

 

336. Миколайчук, Н. Леонід Бицюра очолив Асоціацію кінокомісій країни 

[Текст] / Н. Миколайчук // Голос України. — 2019. — 27 лют. — С. 8 : фот.  

 

337. Мичко, С. Оцифровані таланти [Текст] / С. Мичко // Україна молода. — 

2019. — 27 лют. — С. 3. — (Ініціатива). 

У Тернополі взялися за створення електронної бази діячів мистецтв. 
 

338. Надал, С. Сергій Надал: «Націоналізм об’єднує Україну» [Текст] / 

С. Надал // Вільне життя плюс. — 2019. — 8 лют. — С. 3 : фот.  

Міський голова Тернополя про роль Організації Українських Націоналістів в історії 
України. 

 

339. Надал, С. Сергій Надал: «Націоналізм об’єднує Україну» [Текст] / 

С. Надал // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 лют. — С. 2 : фот.  
Міський голова Тернополя про роль Організації Українських Націоналістів в історії 
України. 

 

340. Надал, С. Сергій Надал: «Пам’ять про героїчну боротьбу минувших часів 

веде до перемоги часів сучасних» [Текст] / С. Надал // Вільне життя плюс. — 

2019. — 30 січ. — С. 3 : фот. кольор. — (Події. Факти. Коментарі). 
Міський голова Тернополя про вшанування пам’яті героїв Крут. 

 

341. Підписано меморандум про співпрацю з USAID [Текст] // Cвобода. — 

2019. — 1 берез. — С. 1. 

Відбулося підписання тристороннього меморандуму про співпрацю та взаємодію 

обласної державної адміністрації, обласної ради і програми Агенства США з 
міжнародного розвитку «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність». 
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342. Романів, Д. Асоціацію кінокомісій України очолив наш земляк [Текст] / 

Д. Романів // Вільне життя плюс. — 2019. — 1 берез. — С. 1. — (Кадрові 
призначення). 

Засновник і голова Тернопільської кінокомісії Леонід Бицюра очолив Асоціацію 

кінокомісій України. 

 

343. Світлина тернополянки — серед кращих на Всеукраїнському 

фотоконкурсі [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 23—29 січ. — 

С. 5 : фот.  
За результатами Всеукраїнського фотоконкурсу «Моя Україна!» вихованка фотостудії 
«Ікс-позиція» Тернопільської міської Станції юних техніків Софія Гевко посіла 3-тє 
місце у номінації «Натюрморт».  

 

344. Сотник, В. Столиця «української Бразилії» стала містом-побратимом 

Тернополя [Текст] / В. Сотник // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 13—19 

берез. — С. 2 : фот. 

Про підписання угоди про побратимство між Тернополем та Прудентополісом — 

центром української культури. 

 

345. Сотник, В. Тернопіль назвали туристичним форпостом України [Текст] / 

В. Сотник // Вільне життя. — 2019. — 16 січ. — С. 4 : фот. кольор. 

За підсумками 2018 року Тернопіль увійшов до списку 10-ти найбільших туристичних 

міст України та посів шосте місце. 
 

346. Сотник, В. Тернопіль — туристичний форпост України [Текст] / 

В. Сотник // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 16—22 січ. — С. 12 : фот. 

кольор. 

За підсумками 2018 року Тернопіль увійшов до списку десяти найбільших туристичних 

міст України та посів шосте місце. 
 

347. Тепер офіційно: у Тернополі буде «Сквер Волонтерів пам’яті Віктора 

Гурняка» [Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 6—12 берез. — С. 3 : 

фот. кольор. 

На сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про присвоєння назви «Сквер 

Волонтерів пам’яті Віктора Гурняка». 

 

348. Тернопіль увійшов у ТОП-10 туристичних лідерів України [Текст] // Досьє 
102. — 2019. — 24 січ. — С. 11 : фот. 

За підсумками 2018 року Тернопіль увійшов до списку десяти найбільших 

туристичних міст України та посів шосте місце. 
 

349. «Тернопільська пісня» розвернула на «Голосі…» суддівські крісла 

[Текст] // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 13—19 лют. — С. 6 : фот.  
Про популярність пісень Андрія Підлужного у шоу «Голос країни». 

 

350. Томчишин, Ю. Звідки походить назва мого села? [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 14—21 лют. — С. 2. 
Добірка легенд, переказів та історичних фактів про походження топонімів області. 
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351. Томчишин, Ю. Звідки походить назва мого села? [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 2019. — 21—28 берез. — С. 19. 
 

352. Топ-5 рекордів року у Тернополі [Текст] // RIA плюс. — 2019. — 1 січ. — 

С. 10 : фот. — (Згадуємо 2018-й). 

Підбірка рекордів, які вразили тернополян найбільше. 
 

«Центр науки» у Тернополі 

 
353. Сагаль, О. Центр Науки Тернополя: відчуй науку… на дотик! [Текст] / 

О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 23—29 січ. — С. 12 : фот. 

кольор. 
Про діяльність Центру науки Тернополя. 

 
354. Сотник, В. Сергій Надал: «Центр науки — це приклад розвитку 

громадянського суспільства в Тернополі» [Текст] / В. Сотник // Вільне життя 

плюс. — 2019. — 25 січ. — С. 3 : фот. 

 
355. Томчишин, Ю. Музей для експериментаторів [Текст] / Ю. Томчишин // 

Експрес. — 21—28 лют. — С. 2 : фот. кольор. — (Тернопільські новини). 
Про Центр Науки у Тернополі. 
 

356. Тут можна себе відчути винахідником! [Текст] // Наш день. — 2019. — 

30 січ. — 5 лют. — С. 8: фот. кольор. 

У Тернополі «Центр науки» відсвяткував першу річницю заснування. 
 

100-річчя Дня Соборності України 
 

357. Вербіцька, К. На Тернопільщині підтримали ініціативу Юлії Тимошенко 

відновити «Ланцюг єднання» [Текст] / К. Вербіцька // Вільне життя. — 2019. — 

23 січ. — С. 2 : фот. кольор. 

Активісти Тернопільської та Хмельницької обласних організацій взяли участь з нагоди 

відзначення 100-річчя Соборності України. 

 

358. Вербіцька, К. На Тернопільщині підтримали ініціативу Юлії Тимошенко 

відновити «Ланцюг єднання» [Текст] / К. Вербіцька // Наш день. — 2019. — 23—

29 січ. — С. 3 : фот. кольор. 

Активісти Тернопільської та Хмельницької обласних організацій взяли участь з нагоди 

відзначення 100-річчя Соборності України. 

 

359. Вербіцька, К. На Тернопільщині підтримали ініціативу Юлії Тимошенко 

відновити «Ланцюг єднання» [Текст] / К. Вербіцька // Свобода. — 2019. — 

23 січ. — С. 3 : фот. кольор. 

Активісти Тернопільської та Хмельницької обласних організацій взяли участь з 
нагоди відзначення 100-річчя Соборності України. 

 

360. Колінець, В. Станьмо за Україну живим ланцюгом єднання! [Текст] / 

В. Колінець // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 23—29 січ. — С. 4 : фот.  
Про відзначення століття злуки українських земель. 
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361. Миколайчук, Н. Дві області — один рекорд [Текст] / Н. Миколайчук // 

Голос України. — 2019. — 24 січ. — С. 5 : фот. — (Тернопіль). 
Тернопільщина та Хмельниччина встановили унікальний рекорд у категорії «Масові 
заходи» із найбільшої кількості державних прапорів на одній локації. 

 

362. Надал, С. Звернення міського голови Тернополя з нагоди 100-річчя Акту 

Злуки [Текст] / С. Надал // Вільне життя плюс. — 2019. — 23 січ. — С. 2 : фот. 

кольор. 

 

363. Надал, С. Звернення міського голови Тернополя з нагоди 100-річчя Акту 

Злуки [Текст] / С. Надал // Нова Тернопільська газета. — 2019. — 23—29 січ. — 

С. 4 : фот.  
 

364. Слива, П. У Тернополі уряд ЗУНР вирішив питання злуки українських 

західних земель зі східними [Текст] / П. Слива // Номер один. — 2019. — 

23 січ. — С. 12 : фот. — (Історія). 
Про відзначення 100-річчя з дня об’єднання УНР і ЗУНР. 

 

365. 100 років Єдності над Збручем [Текст] // Слово Просвіти. — 2018.  — 

31 січ. — 6 лют. — С. 4 : фот. — (Читацьке віче). 
Відбулися урочистості з нагоди відзначення 100-ї річниці від дня проголошення Акту 
Соборності українських земель. 

 

366. Філь, Є. Соборність нашої неньки-України [Текст] / Є. Філь // Свобода. — 

2019. — 18 січ. — С. 1 : фот. 

На Тернопільщині відзначатимуть День Соборності України. 

 

367. Шот, М. Спільний рекорд Тернопілля й Хмельниччини [Текст] / М. Шот // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 24 січ. — С. 12 : фот. — (Вікопомне). 
На Тернопільщині провели урочистості з нагоди міжобласного свята «Збруч — ріка 
єднання». 

 

368. Якель, Р. Століття єдності [Текст] / Р. Якель // Дзеркало тижня. — 2019. — 

26 січ. — С. 15 : фот. 
Про відзначення 100-річчя з Дня об’єднання УНР і ЗУНР. 

 

Урочистості з нагоди відзначення110-ї річниці від 

дня народження Степана Бандери 

 
369. Іванишин, В. Велична постать провідника [Текст] / В. Іванишин // Вільне 

життя плюс. — 2019. — 11 січ. — С. 2 : фот. — (Незабутні). 
Урочистості з нагоди відзначення 110-ї річниці від дня народження Степана Бандери. 

 
370. Іванишин, В. Степан Бандера був, є і залишається Героєм України! 

[Текст] / В. Іванишин // Свобода. — 2019. — 11 січ. — С. 1 : фот. 

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди відзначення 110-ї річниці від дня 
народження Степана Бандери. 

 

 

Підготувала: О. Мотрук 


